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Розділ  1 
ЕТНОЛОГІЯ 

УДК 94 (477). 
МАКСИМ МУДРИЙ 
 

ЗМІНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ  
СЕЛА СТАРОШВЕДСЬКЕ (ЗМІЇВКА) У ХХ столітті  

У статті на основі широкого кола опублікованих та архівних документів послідовно розкрива-
ється процес зміни етнічної картини села Старошведське на тлі буремних подій ХХ століття. Під 
час аналізу змін перевагу надано статистичним матеріалам, у тому числі даним земського обліку, 
всесоюзним і всеукраїнським переписам населення тощо. Визначено вагому роль політичних чинни-
ків у формуванні істотних змін. Особливу увагу приділено ідеологічним чинникам. З огляду на екст-
раполяцію подій початку ХХ століття застосовано дані епохи «пізнього соціалізму», у котрих зга-
дуються явища в історичній ретроспективі. Акцент робиться на долі конкретних осіб і родин. Та-
кий підхід органічно поєднується зі статистичними даними. Автором відстежено процес репатрі-
ації етнічних шведів на історичну Батьківщину.  

Ключові  слова :  етнонаціональність, шведи, Зміівка, Старошведське, Альтшведендорф,  
колонія. Початок ХХ століття шведська спільнота села Альтшведендорф та сіл-супутників (Клостендорф, Мюльхаузендорф і Шлангег-дорф) зустріла на тлі господарчого й демо-графічного підйому. Кілька поколінь праце-любних колоністів створили економічний базис для зростання численності людності. Відійшли у минуле голодні роки й десятиліт-тя, котрі супроводжували громаду засновни-ків нинішньої Зміївки на острові Гіюмаа. Про успіхи шведської спільноти свідчать дані земської статистики та результати першого всеросійського перепису населення (1897 рік). Якщо в середині ХІХ ст. чисельність меш-канців села Альтшведендорф складала бли-зько 820 чол., то на 1897 р. її чисельність зро-сла до 900 чол. [13, 16]. Цьому сприяли й еко-номічні показники діяльності шведської ко-лонії. Громада з упевненістю крокувала у майбутнє. Позитивна тенденція приросту населен-ня спостерігається протягом 1900–1914 років попри економічні негаразди у країні (економічна криза 1900–1903 рр, стагнація 1904–1908 рр. тощо). І лише з початком Пер-шої світової війни зростання популяції шве-

дів дещо уповільнюється. Це спричинило де-кілька чинників: насамперед як піддані ро-сійського імператора, військовозобов’язані мешканці села були мобілізовані до армії; з іншого боку, передання до потреб фронту й реквізиції матеріальних ресурсів (головним чином продовольчих) суттєво зменшили ре-зерви споживання для цивільного населення краю в цілому. За розпорядженням воєнного міністерства село Альтшведендорф було включено як один із тимчасових пунктів роз-міщення біженців, про що влада відповідно оповістила Південно-західне відділення Ро-сійського Товариства Червоного Хреста й Всеросійський земський союз [15]. Проте сут-тєвого руху біженців до 1920 р. через село не зафіксовано. Цьому завдячувала відсутність мережі залізниць. Роки революції та громадянської війни виявилися суперечливими для долі мешкан-ців шведських колоній. З одного боку, розпо-чався процес зняття національних обмежень стосовно некорінних народностей колишньої Російської імперії, проте, з іншого боку, при-хід більшовиків до влади в Росії розпочав процес відновлення імперського гноблення 
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краю, але вже у тоталітарному форматі. Від-носна нейтральність шведської спільноти стосовно білого руху та більшовизму не відве-рнула негаразди від колоністів. У 1920 році Червона армія реквізувала весь наявний ре-сурс коней; це стало відчутним ударом по гос-подарству громади, особливо по її заможним та економічно самодостатнім членам [6]. По-дібні ексцеси об’єктивно закладали ґрунт для запуску процесів депопуляції шведського на-селення. Першим вагомим ударом по демографіч-ному становищу мешканців села Альтшведе-ндорф став голод 1921–1923 рр., особливо відчутний у південних губерніях. Відсутність достатньої кількості транспорту, реманенту й посівного матеріалу, скорочення кількості чоловічого населення унеможливили швидке подолання наслідків більшовицької політики «воєнного комунізму». Виручали скандинав-ських нащадків старі приховані від реквізиції запаси продовольства й почуття етнічної со-лідарності незалежно від рівня статків і соці-ального положення. Відсутність переписів населення (до 1926 року) дає нам змогу лише приблизно визначити демографічні втрати шведської діаспори Північного Причорно-мор’я за період 1914–1923 рр. Перехід до НЕПу дозволив громаді села Альтшведендорф частково відновити госпо-дарську структуру колоністів [6]. Разом із тим клопотання про заснування шведського національного району на території Берислав-щини за зразком інших національних мен-шин тодішньої УСРР було відхилене радянсь-кою владою. Єдиною поступкою населенню стало надання статусу національного населе-ного пункту та дозвіл на існування шкіл зі шведською мовою навчання на території сільської ради села Старошведське [7]. Кінець 1920-х років став другим важким випробуванням для колоністів. Початок про-цесу колективізації поєднався із розгортан-ням активної антирелігійної пропаганди. Лік-відація лютеранської громади шведських сіл при визначальному впливі релігії на націона-льну ідентичність скандинавів у першій по-ловині ХХ ст. закладала підвалини до їх аси-міляції у бездуховному середовищі «ра-дянських людей». 

Тому активізувався рух за повернення шведів на історичну Батьківщину, започатко-ваний ще на початку 1920-х років за підтрим-ки архієпископа Упсальського Натана Седер-блума. І якщо тоді радянська влада не задо-вольнила вимоги колоністів, то тепер, у пері-од реалізації програми індустріалізації, вона потребувала продажу обладнання й новітніх технологій із країн Заходу і не могла заборо-нити їх повернення, остерігаючись можливо-го обурення світової громадськості та, як на-слідок, накладення економічних санкцій. Процес рееміграції етнічних шведів на історичну Батьківщину відбувся у два етапи. 1 серпня 1929 р. 881 чоловік з села Альтшве-дендорф прибули до Королівства Швеція. Од-ним із молодих репатріантів був Йоханнес Бускас. Саме йому ми завдячуємо збережен-ням історичної пам’яті про долю колоністів у ХХ столітті. У країні тоді, як і скрізь на Заході, відбувалась економічна криза, тому місцеве населення поставилось до переселенців во-роже, як до небажаних емігрантів. Більшість колишніх мешканців Бериславщини оселили-ся на острові Готланд. Незважаючи на земля-цьку солідарність, уряд Швеції не дозволив їм створити власну громаду. На Готланді також було побудовано лютеранську каплицю із дзвонами старої кірхи села Альтшведендорф [9]. Щорічно 1 серпня вони дзвонять у па-м'ять про повернення на Батьківщину. З огляду на економічну кризу 1929–1933 рр. частина колоністів не затрималась у Шве-ції й емігрувала далі до Канади у провінцію Манітоба. Проте частина шведів по завер-шенні економічного спаду повернулась назад на землю предків. Це і був другий етап реемі-грації. Окремо слід згадати про групу людей, котрі не пройшли процес адаптації на істо-ричній Батьківщині й опинилися знову на Бериславщині. До 1 січня 1930 р. при актив-ному сприянні Комінтерну й шведської ком-партії 120 чоловік (14% від загального числа репатріантів) повернулися до села Альтшве-дендорф та інших ближніх колоній. Більшість із них згодом вступила до лав компартії та використовувалась радянською пропагандою й спецслужбами КДБ у ідеологічній війні СРСР проти країн Заходу. Вони заснували 
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МАКСИМ МУДРИЙ Зміна етнонаціонального складу села Старошведське (Зміївка) у ХХ столітті колгосп «Шведкомпартія». Однак початок Голодомору 1932–1933 рр. знову підняв пи-тання про рееміграцію на історичну Батьків-щину. Двадцять осіб, котрі виявили бажання залишити СРСР, були заарештовані ДПУ і п’я-теро з них ув’язнено. Після цих акцій аж до 1991 р. про повернення до Швеції нащадкам колоністів не було можливості навіть мріяти. Підсумком етнонаціонального розвитку села Старошведське (Зміївка) наприкінці 1930-х років можна назвати деградацію тра-диційного економічного укладу й розмиван-ня національного складу, великі демографіч-ні втрати внаслідок Голодомору 1932–1933 років й рееміграції частини етнічних шведів на історичну Батьківщину. Мова йде про зни-кнення економічно незалежного й багатого прошарку населення. Такі тенденції згодом сприяли посиленню процесів русифікації на тлі стимулювання міжнаціональних шлюбів радянською владою. Складний і суперечливий характер мав перебіг подій Другої світової війни стосовно шведської діаспори Півдня України. Не буду-чи етнічними німцями, колоністи уникнули депортації за указом Президії Верховної ради СРСР (серпень 1941 р.), проте їх ставлення до конфлікту двох тоталітарних держав можна назвати нейтральним, враховуючи офіційну позицію історичної Батьківщини у подіях 19-39–1945 років. Звісно, таємні симпатії були радше на боці німців як культурно та істори-чно близької етнічної спільноти. Давалося взнаки й недавнє історичне минуле: тяжкий досвід колективізації та цілеспрямованої по-літики штучного зубожіння працівників аг-рарного сектору не додавав підтримки біль-шовицькому режимові. У період нацистської окупації співробіт-ництво місцевого населення із німецькою адміністрацією відбувалося за двома голов-ними напрямами. Як і швейцарські колоністи, шведи активно залучалися до роботи в оку-паційній адміністрації на суто технічних по-садах у якості перекладачів, оскільки біль-шість шведів вільно володіла німецькою мо-вою. Другим вектором діяльності стало вико-нання плану продовольчих поставок до рей-ху. Такий формат роботи не виходив за рамки традиційного побуту населення на окупова-

ній території. Тому об’єктивно радянська влада після її повернення на Бериславщину не мала вагомих причин до репресій стосовно шведської громади за звинуваченнями у «зраді Батьківщині» [5]. Але разом з тим і зберігати національну ідентичність сканди-навського етносу в Північному Причорно-мор’ї не входило у плани керівництва тодіш-нього СРСР. Одним із проектів «змішування націй» у добу пізнього сталінізму стала програма роз-селення спецпереселенців із приєднаних до СРСР на першому етапі Другої світової війни територій Західної України. Багатоаспект-ність даного заходу полягала насамперед у прагненні радянської влади асимілювати за-хідноукраїнське населення в новому етно-культурному середовищі й водночас шляхом політики депортацій забезпечити політичне домінування російського етносу, визначено-го союзним керівництвом як головний народ у державі. Згідно угоди між СРСР і урядом Польської Народної Республіки від 15 лютого 1951 року мешканці двадцяти дев’яти сіл Га-личини примусово змінили місце проживан-ня [12]. Внаслідок таких дій село Старошвед-ське, крім шведської, німецької (ґрунтовно зменшеної), російської та української грома-ди, отримало нову групу поселенців, котрі зміцнили українську складову, але урізнома-нітнили релігійний регіон, додавши до люте-ранської, римо-католицької та православної віри нову – греко-католицьку. Подальші події кінця ХХ – початку ХХІ століть наочно спрос-тували розрахунки радянської влади на злам національної самосвідомості й релігійних традицій галицьких переселенців Берислав-щини. У добу «пізнього соціалізму» під тиском процесів «розрядки» керівництво колишньо-го СРСР пішло на посилення ідеологічної складової у висвітленні питань стану міжна-ціональних стосунків у країні. При цьому на-полегливо розкручувалась стратегія нової історичної спільноти – єдиного радянського народу [10]. Головними принципами інфор-мування громадськості стали показові інтер-в’ю із пересічними мешканцями, перед тим в належний спосіб перевіреними співробітни-ками КДБ (якщо мова йшла про західних,  
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передусім шведських журналістів). Прикла-дом може слугувати інтерв’ю з корінним жи-телем Зміївки Андрієм Гоасом у статті «Діти різних народів» (Газета «Наддніпрянська Правда», 1967 рік). Лейтмотивом розповіді за шаблоном став опис щасливого й заможного життя колгоспників у другій половині ХХ ст. Події колективізації згадуються фрагментар-но й природньо накладено табу на такі пи-тання, як Голодомор 1932–1933 років, ексце-си розкуркулення й денаціоналізація. Окре-мої уваги заслуговує розповідь респондента про рееміграцію до прабатьківщини – Швеції. Усі особи, котрі не повернулися назад, затав-ровані як зрадники й вороги трудящого на-роду [4, 8]. Цензурою схвалено у загальному контексті процес змішування націй, про кот-рий побіжно йдеться у означеній публікації. Він активно стимулювався ідеологічним ви-хованням молоді. Ситуація не відразу, але протягом кількох років докорінно змінилася у часи «пере-будови». Спершу встановилися контакти з близькими родичами за кордоном. Першою ластівкою став візит до Зміївки колишнього мешканця села Старошведське Йоханнеса Бускаса зі Стокгольма (1989 р.). Далі від 1992 р. відновила душпастирську діяльність громада Євангелічно-лютеранської церкви, котра розділила приміщення кірхи з греко-католицькою парафією [11]. Таким чином, шведська спільнота отримала всі можливості для дальшого розвою національної самобут-ності. Але дія суб’єктивних і об’єктивних чин-ників зумовила домінування негативних нас-лідків стосовно шведської громади. Про це об’єктивно свідчать дані всеукраїнського пе-репису населення 1989 року. Так, порівняно із 1939 роком, кількість етнічних шведів ско-ротилася з 389 до 200 чол. [1, 2] Головними факторами скорочення чисельності етнічних шведів стали скорочування народжуваності від 1979 року відповідно до загальнодержав-ної тенденції, а наприкінці 1980-у 1990-ті ро-ки додалися економічні проблеми на тлі за-гальної стагнації Бериславського району. Пе-рший за роки незалежності всеукраїнський 

перепис населення виявив невтішну картину: шведська громада скоротилася до 144 чол. [14] Сподівання на інвестиції з історичної Ба-тьківщини – Швеції не виправдалися повною мірою: фірма «Чумак» після логістичних обра-хунків обрала сферою діяльності агросектор Каховського району. Навіть пізніший візит короля Карла XVI Густава (2008 рік) обмежив-ся суто культурно-благодійними заходами [3]. Активізація стосунків України із Євросоюзом дає надію на нове життя нащадкам колишніх шведських колоністів. 
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M A X I M  M U D R Y I  
THE CHANGE OF THE ETHNIC AND NATIONAL STRUCTURE  

OF THE VILLAGE STAROSHVEDCKE (ZMIIVKA) IN THE 20 CENTURY 
The article, based on a wide range of published and archival documents, consistently reveals the process of 

changing the ethnographic picture of the village Staroshvedske during the turbulent events of the twentieth 
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МАКСИМ МУДРИЙ Зміна етнонаціонального складу села Старошведське (Зміївка) у ХХ столітті 
century. In the analysis of changes, the preference is given to statistical materials, including the data of the 
provincial accounting, the all-Union and all-Ukrainian censuses of the population, and others like that. The 
role of political factors in the formation of significant changes is determined. Particular attention is paid to 
ideological factors. Due to the extrapolation of the events of the early twentieth century, data of the era of 
"late socialism "was applied, which mention phenomena in the historical retrospect. The emphasis is made 
on the fate of specific individuals and families. This approach is organically combined with statistical data. 
The author traces the process of repatriation of ethnic Swedes to their historical homeland. 

Key  words:  ethnonationality, Swedes, Zmiivka, Staroshvedske, Altshvedendorf, colony. 
 
МАКСИМ  МУДРЫЙ  

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА  
СЕЛА СТАРОШВЕДСКОЕЕ (ЗМИЕВКА) в ХХ веке 

В статье последовательно раскрывается процесс изменения этнической картины деревни 
Старошведское на фоне бурных событий ХХ века на основе большого количества опубликованных и 
архивных документов. При анализе изменений предпочтение было отдано статистическим мате-
риалам, в том числе данным земского учета, Всесоюзной и Всеукраинской переписям населения и 
т. п. Определена весомая роль политических факторов в формировании существенных изменений. 
Особое внимание уделено идеологическим факторам. Учитывая экстраполяцию событий начала 
ХХ века, применены данные эпохи «позднего социализма», в которых упоминаются явления в исто-
рической ретроспективе. Акцент делается на судьбы конкретных людей и семей. Такой подход ор-
ганично сочетается со статистическими данными. Автором отслежен процесс репатриации эт-
нических шведов на историческую Родину.  

Ключевые  слова :  этнонациональность, шведы, Змиевка, Старошведское, Альтшведендорф, 
колония. 
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Розділ  2 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Незважаючи на те, що історія церкви все більше привертає увагу науковців, історія римо-католицької конфесії в Україні ХІХ ст. до цього часу не була комплексно дослідже-на. З відновленням української державності 1991 року постало питання єдності нації, ба-гато в чому штучне, однак досить болюче. Частиною цієї проблеми є складні відносини між католицькою і православною конфесія-ми. У 2001 році візит Папи Римського Іоанна Павла ІІ до України, покликаний залагодити існуючі протиріччя між двома гілками хрис-тиянства, призвів до ще більшого непорозу-міння з боку частини православного населен-ня. Пояснень такої ситуації існує безліч. Од-ним з них є відсутність у достатній кількості об’єктивної інформації про історію Римо-католицької церкви в Україні, її співпрацю із громадою.  Події в Україні 2013–2015 років укотре нагадали суспільству важливість духовних цінностей, які мають базуватися на усвідом-ленні єдності, зокрема церковно-релігійній. Особливо гостро ця тенденція проявилася через обопільне бажання світських і духов-них осіб запровадити душпастирство в украї-нській армії та інших силових структурах, а також участь служителів церкви, незалежно від їх конфесійної приналежності, у волон-терському русі. Виразною ознакою процесу стало усвідомлення представників різних 

конфесій необхідності спільного служіння та відмови від руйнівної міжконфесійної кон-фронтації. Гостра потреба в мирі спонукала Папу Римського Франциска під час своїх відо-зв неодноразово звертатися з закликом про відновлення взаєморозуміння в Україні та молитися за мир у нашій країні. Запрошення Президента України П. Порошенка понтифіку відвідати Україну в листопаді 2015 року, на яке Папа Франциск погодився, також є важ-ливою складовою пошуку компромісів і мир-ного вирішення існуючого конфлікту. Отже, з огляду на сучасну ситуацію в Україні, пред-ставлена тема актуальна і потребує спеціаль-ного вивчення.  Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу комплексу архівних матеріа-лів, критичного переосмислення здобутків історіографії визначити ступінь і механізм змін інституційних основ конфесії доби ре-форм і контрреформ.  Протягом 1839–1845 років у відносинах між Російською імперією та Римом не було прийнято жодного компромісного рішення. Як ніколи ставало актуальним питання роз-риву дипломатичних відносин. Певною мі-рою до цього підштовхувало приєднання у 1839 році уніатів до російської Православної церкви. Врешті решт, 22 липня 1842 року, не знайшовши компромісного рішення у відно-синах з російським абсолютизмом, який  
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ЗМІНИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ РКЦ ДОБИ РЕФОРМ  
І КОНТРЕФОРМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 
В статті висвітлюються зміни в адміністративно-територіальній структурі римо-

католицької церкви, залежність внутрішнього устрою конфесії від державної політики та наслід-
ки відповідного реформування для подальшої життєдіяльність церкви.  

Ключові  слова: римо-католицька церква, духовенство, російський уряд, контрреформи, ре-
форми.  
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постійно звинувачував Рим у байдужості до потреб Католицької церкви, Папа Григорій ХVІ змушений виголосити алокуцію «Haerentem diu» з доданою до неї запискою, так званою «Білою книгою» [1, 957]. «Біла книга» містила в собі 90 документів диплома-тичного листування між Апостольським Пре-столом і Росією, виданих протягом 1811–1845 років. Всі вони присвячувались одній проблемі – захисту прав Католицької церкви в межах Російської імперії, які регулярно по-рушувались.  Незважаючи на аргументовані звинува-чення Риму, російський уряд наполягав на їх безпідставності. В той же час, самодержавст-во не бажало оприлюднення документу з ме-тою його спростування. Навпаки, влада проіг-норувала звернення Папи і залишила його без відповіді. В окремих дослідженнях є поси-лання на алокуцію 1842 року, зокрема Олек-сандр Попов в роботі, присвяченій політиці Папи в Росії, наводить уривки з документу. У вступному слові Папа Григорій ХVІ наголошу-вав: «Особливо засмутили нас наклепи, які розповсюджуються ворогами церкви, що ми, не дивлячись на свої святі обов’язки, не тур-буємось про Католицьку церкву в межах ро-сійської держави. Щоб відхилити звинувачен-ня, ми наказали скласти докладний перелік наших старань на користь Католицької церк-ви і оприлюднити їх, щоб все християнство знало, що ми залишаємось вірними своєму покликанню» [2, 25]. Отже, протистояння між сторонами конфлікту посилювалось, що вкрай негативно впливало на положення Ри-мо-католицької церкви в українських землях.  Всупереч небажанню помічати існуючі проблеми і намаганням відсторонитися від них, оприлюднення інформації викликало мі-жнародний скандал, який не був вигідний Ро-сії. Тому, заради того, щоб мінімізувати нега-тивну реакцію міжнародної спільноти, імпера-тор Микола І виїхав до Риму в 1845 році і зу-стрівся там з папою Григорієм XVI [3, 219–220]. Під час зустрічі Папа передав імператору записку, що складалася з 22-х статей і мала стати основою для майбутніх переговорів. Зміст цього документу зводився до переліку найбільш болючих питань щодо положення Римо-католицької церкви в межах імперії. 

Насамперед, Папа вказував на ті рішення вла-ди, що йшли всупереч канонам католицької церкви. Це постанова про консисторії, прийн-ята 22 грудня 1842 року, згідно з якою посада єпископа перетворювалась на формальну і повністю залежну від рішень чиновників з консисторії. Також указ від 20 листопада  1843 року про семінарії, який виводив навча-льні заклади з підпорядкування єпископа. До переліку наріжних каменів, що накопичилися у відносинах між двома столицями, ще відне-сено заборону католицьким священикам хре-стити дітей від змішаних шлюбів, навіть як-що батьки цього хочуть; анулювання зміша-них шлюбів; конфіскація монастирського майна; скорочення монастирів і переведення їх з під влади генералів і провінціалів черне-чих орденів у підпорядкування єпископа; втручання уряду у спілкування Папи з духо-венством і паствою та навіть його заборона за відсутності попереднього дозволу від уря-ду [4, 37–39].  Після повернення, Микола І направляє посольство до Риму, з метою розглянути всі вимоги папського уряду і по можливості при-йти до згоди, не виходячи за рамки інтересів імперії.  В результаті тривалих переговорів між графом Дмитром Миколайовичем Блудовим, послом в Римі Аполлінарієм Петровичем Бу-теневим з одного боку і кардиналом статс-секретарем Луїджі Еммануїле Ніколо Ламбру-скіні з іншого, в 1847 році 22 липня (3 серп-ня) між римським двором і урядом Російської імперії підписано угоду – Конкордат. Цей до-кумент став кроком до порозуміння між во-рогуючими сторонами. Конкордат складався з 31 пункту і 12 неузгоджених статей [5, 44]. До найважливіших статей, з приводу яких точилася запекла боротьба між сторона-ми, відносились: 1. Чисельність католицьких єпархій, що раніше існували в імперії (Могильовська архієпископія, Віленська, Са-могитська, Мінська, Луцька, Кам’янець-Подільська єпископії) збільшувалась за раху-нок відкриття нової – Херсонської. Вона ство-рювалась на землях Бессарабії, Херсонської, Катеринославської, Таврійської, Саратовсь-кої, Астраханської губерній і Закавказького краю; 2. Папі надавалось право особовою  

ОЛЬГА БАКОВЕЦЬКА Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття  
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булою визначити територію і кордони нової єпархії, але відповідно до того, як це визнача-лось у першій статті договору. Також, кіль-кість і назви приходів кожної єпархії плану-валось визначати у виконавчих розпоря-дженнях, які пізніше мали представляти на затвердження Святому Престолу; 12. Єписко-пи та суфрагани, як в імперії, так і в Царстві Польському, призначалися за попередньою згодою між імператором і святим престолом, після чого мало відбуватися їх канонічне  затвердження Папою в звичному поряд ку; 17. Члени Консисторії призначались або звільнялись лише за згодою уряду; 21–22. Єпи-скопу належало вище управління над духовни-ми освітніми закладами. Він призначав ректо-рів, інспекторів, професорів, учителів семіна-рій, але за попередньою згодою з урядом  [6, 193–207]. Перша і друга статті Конкордату входили у певне протиріччя. В першій вказувалось, що кордони нової дієцезії визначені вже під час підписання домовленості між сторонами. В другій статті наголошувалось на праві Папи самостійно визначити кордони нового єпис-копства. Другий пункт угоди був звичайною маніпуляцією, хоча самодержавство вважало його значною поступкою Риму. Фактично, Папі римському надавалося «почесне» право затвердити те, що визначили раніше. Тобто, друга стаття являла собою формальний ком-проміс, який надавав можливість понтифіку відновити видимість своєї влади над Римо-католицькою церквою в імперії. Однак пошук компромісів не вирішив усіх складних питань і в 1866 році, в зв’язку із погіршенням відно-син між Римом та Російською імперією, Кон-кордат взагалі скасували [7, 18]. Одразу після підписання угоди виника-ють труднощі з реалізацією окремих пунктів. Насамперед, це торкалось відкриття і облаш-тування сьомої єпархії – Херсонської. Спочат-ку, відповідно до досягнутих домовленостей, єпископська кафедра мала знаходитись в Херсоні. Однак пізніше з’ясувалось, що через відсутність приміщень, небезпечного місцез-находження Херсону, а також значного про-тиборства з боку православних ієрархів, в листопаді 1852 року прийнято рішення пере-містити кафедру в Тираспіль. Указ римо-

католицької Духовної колегії від 15 грудня 1852 року за № 3015 звучав так: «Херсонська Римо-Католицька Єпархія та її Єпископи, а також і Капітул і Консисторія, як тільки-но вони будуть затверджені і відкриті, іменува-тись мають вже не Херсонськими, а Тирас-пільськими» [8, 4].  В Тирасполі ситуація виявилась не наба-гато кращою. В місті не було навіть костьолу, не говорячи вже про приміщення, в яких мог-ли б розміститися єпископ з капітулом. По-шук відповідного місця для єпископської ка-федри вівся протягом кількох років. Весь цей час новопризначений єпископ зобов’язаний знаходитись в Санкт-Петербурзі. Нарешті, в 1855 році місто знайшли. Май-бутня єпископська резиденція мала знаходи-тися в Саратові. Отже, до складу нового єпис-копства увійшли землі Південної і Східної України, а саме – Катеринославської, Таврій-ської, Херсонської губерній та Бессарабії. Єпископами Тираспольської дієцезії ста-ли Фердинанд Гелан Кан (1849–1864 рр.), Ві-кентій Липський (1865–1872 рр.), Франциск Ксаверій Алоїзій Цоттманн (1872–1889 рр.), Антоній Іоанн Церр (1889–1902 рр.) [9]. Території Полтавської, Чернігівської, Хар-ківської губерній залишались в складі Мо-гильовської архідієцезії. Також, станом на середину ХІХ століття продовжували діяти Луцько-Житомирська і Кам’янецька єпархії. В 60-х роках ХІХ століття, в зв’язку із за-гостренням національно-визвольної бороть-би в польських та українських землях, прове-дено ще одну територіально-адміністративну реформу в устрої Римо-католицької церкви. Відповідно до указу від 5 червня 1865 року Кам’янецьку єпархію ліквідували, єпископа Фіалковського звільнили з посади голови єпархії, а її приходи приєднали до Луцько-Житомирської дієцезії [10, 636]. В 1883 році колишній Кам’янецький дієцезії надали ста-тус Апостольської адміністратури, тобто цер-ковної територіально-адміністративної оди-ниці, нижчої за своїм статусом від єпархії.  Щодо внутрішнього поділу єпархій, вони так само, як і в першій половині ХІХ століття ділились на деканати, кількість яких постійно змінювалась. Станом на 1860 рік, ще існуюча на той час Кам’янецька дієцезія складалася з 
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дев’яти деканатів: Кам’янецького, Зинькове-цького, Проскурівського, Летичівського, Лі-тинського, Вінницького, Брацлавського, Бал-тського, Ямпільського, Могильовського, Уши-цького. Кількість приходів в єпархії дорівню-вала 99, з яких 2 належало до першого класу, 6 – до другого, 17 – до третього, 33 – до четве-ртого, 41 – до п’ятого [11, 448–449].  Після підписання Конкордату 1847 року кордони Луцько-Житомирської дієцезії роз-ширились за рахунок земель Київської губер-нії. Про це йшлося в 1-ій статті договору, пун-кті п’ятому: «Єпархія Луцька і Житомирська, що складаються з Київської і Волинської гу-берній в їх теперішніх кордонах» [12, 194]. Змінилась і кількість деканатів. Київський архідияконат, приєднаний до Луцько-Житомирської дієцезії складався з трьох де-канатів: Василів-Радомишльського, Липовець-Сквирського, Умань-Звенигородського і бли-зько 50 приходів [13, 82]. Відповідно, після 1847 року дієцезія включала 15 деканатів, а саме: Старокостянтинівський, Житомирсь-кий, Ровенський, Дубенський, Кременецький, Ковельський, Володимирський, Острозький, Луцький, Заславський, Овруцький, Новгород-Волинський і три деканати Київщини. У 1850 році землі Київської губернії розділили на шість деканатів: Києво-Васильківський, Ра-домишльський, Сквирський, Умансько-Таращанський, Звенигородсько-Черкаський, Липовецько-Махновський [14, 82–83].  У 1866 році кількість деканатів ще раз виросла за рахунок приєднання до Луцько-Житомирської єпархії території Подільської губернії, на якій раніше існувала Кам’янецька єпархія [15, 4]. Тобто, за даними М. Симашке-вича додалось 9 деканатів [16, 448–449], згід-но з підрахунками Ю. Білоусова – 10 декана-тів, 101 приход, 97 костьолів і 1 монастир в Вінниці [17, 95].  Тираспольська єпархія, станом на 1879 рік складалася з 10 деканатів: Саратовського, Каменського (Саратовська губернія), Катери-ноштадського (Самарська губернія), Ровнен-ського (Самарська губернія), Катеринослав-ського (Катеринославська губернія), Бердян-ського (Таврійська губернія), Сімферопольсь-кого (Таврійська губернія), Одеського (Херсо-нська губернія), Ландауського (Херсонська 

губернія), Бессарабського (Бессарабська гу-бернія) і двох візитаторств – Кавказького і Закавказького (Тіфліська губернія). Землі України включені були до шести з переліче-них десяти територіальних одиниць [18, 367]. Згідно з картою, складеною Гирштафтом та опублікованою у 1857 році, Луцько-Житомирська дієцезія включала в себе 159 парафій, 36 філіальних костьолів, 362 ка-плиці, 268 237 вірян; Кам’янецька – 99 пара-фій, 1 філіальну церкву, 9 каплиць і 219 621 вірян; Тираспольська – 91 парафію, 18 фі-ліальних церков, 16 каплиць і 124 306 вірян; Могильовська архідієцезія – 164 парафії, час-тина з яких розташовувалась в українських землях, зокрема Ніжинська, Полтавська і Хар-ківська парафіяльні церкви. Територія, на якій розташувалось Луцько-Житомирське єпископство становила 2 236 квадратних миль (3 598 кв.км), Кам’янецьке – 739 квад-ратних миль (1 189 кв.км), Тираспольське – 21 206 квадратних миль (34 120 кв.км), Мо-гильовська архідієцезія – 293 657 квадратних миль (472 494 кв.км) [19, 1]. Положення Луцько-Житомирської, Кам’я-нецької та Тираспольської єпархій мали знач-ні відмінності. Насамперед це пов’язано з тим, що Католицька церква на території Пра-вобережної України за кілька століть свого існування стала достатньо впливовою органі-зацією серед широких верств населення. Від-повідно до статистичних даних на середину ХІХ століття на території Волинської губернії проживало – 130 773 католиків, Подільської – 236 322, Київської – 79 815, Чернігівської – 9 152, Полтавської – 2 230, Харківської – 2 013, Херсонської – 18 402, Катеринославсь-кої – 2 876, Таврійської – 3 447 [20, 593–594].  На підставі наведених статистичних да-них, можна з впевненістю стверджувати, що серед всіх губерній Російської імперії, за кіль-кістю католиків, що проживали в них, виок-ремлювались Волинська і Подільська. Вони поступались лише західним губерніям – Ві-ленській, Гродненській, Мінській, Вітебський. Коли відбулись зрушення, пов’язані з встано-вленням нових порядків, Католицька церква для багатьох жителів Південно-Західного краю стала втіленням і носієм національних ідей. Особливо яскраво подібні настрої  
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проявилися в період польських повстань 30–60-х років ХІХ століття. Виходячи з ситуації, самодержавство, яке не бажало втратити ра-ніше колонізовані землі та перебувало в стані постійного протиборства з Римом за вплив над католиками імперії, вкрай негативно від-носилось до вірян Римо-католицької церкви даного регіону. Тому внутрішні перетворення в системі територіально-адміністративного устрою єпархій стосувались, насамперед зме-ншення кількості приходів, шляхом їх посту-пового закриття. Насамперед це торкнулось Кам’янецької дієцезії, духовенство і віряни якої брали активну участь в подіях польсько-го повстання 1863–1864 років [21, 10].  Після ліквідації Кам’янецької дієцезії, кі-лькість приходів Луцько-Житомирської єпар-хії спочатку збільшилось до 258. А у 1874 ро-ці, відповідно статистичним даним, зібраним П. П. Чубинським, їх чисельність скоротилась до 244. Таке зменшення влада аргументувала відсутністю необхідності в існуванні такої кількості парафій. Однак, якщо зважити на підрахунки, проведені Павлом Чубинським, в середньому на кожну парафію приходилося по 1 590 чоловік. В той же час, дані офіційної статистики значно відрізнялись від предста-вленого варіанту. Етнограф та історик пояс-нював це тим, що офіційна статистика базу-валась на матеріалах поліцейських звітів, які не відповідали дійсності. Він же проводив підрахунки за приходськими книгами, які набагато точніше віддзеркалювали стан ре-чей в питаннях віросповідання [22, 67–70]. На підставі правил управління католиць-кою церквою в Російській імперії, для відк-риття і діяльності парафії необхідно було по-дати прохання до управлінських структур з документально підтвердженою наявністю на визначеній території «не менше як 100 дво-рів вірян (враховуючи в кожному дворі по 4 особи)», тобто не менше 400 прихожан ка-толицького сповідання [23, 24 зв.]. В Луцько-Житомирській дієцезії кіль-кість прихожан католицького віросповідання значно перевищувала встановлені норми, що ставило під сумнів офіційні пояснення скоро-чення чисельності приходів в даному регіоні. Однак місцеві урядники продовжували напо-лягати на необхідності скорочення приходсь-

ких церков і в подальшому. В звіті подільсь-кого губернатора В.М. Глинки повідомля-лось: «В містах Кам’янець, Проскурів і части-ні, що входить до 50-верстної прикордонної полоси, існує на даний момент 33 парафії, з яких окремі мають лише по кілька сотень осіб вірян. Така значна кількість церков не обґрунтована дійсними потребами вірян і відповідно до пропозицій, зроблених Генерал-губернатору 19 листопада 1890 року, за № 5838, чисельність парафій в наведених ви-ще районах може бути скорочено до 16, без особливої незручності для прихожан. Таке ж саме скорочення можливо було б зробити і в інших повітах, а пропозиції з цього приводу будуть в нетривалий час представлені голов-ному начальнику краю» [24, 38–39]. В другій половині ХІХ століття зміни від-булися не лише в територіально-адміні-стративному устрої РКЦ. Реформи продовжу-вались і в системі управління Католицької церкви. У 1857 році опубліковано «Статут духовних справ іноземних сповідань», в яко-му систематизовано всі попередні розпорядчі документи, що стосувалися устрою РКЦ в ім-перії. Документ складався з 123 статей, які розподілені між трьома розділами: 1. Про за-провадження духовної влади та міст управ-ління, 2. Про управління духовно-учбових закладів, 3. Про управління майном, що нале-жить духовним установам [25, 7 – 30].  Отже, всі попередні статті про абсолютну владу єпископів і архієпископа у вирішенні духовних справ ставали лише формальністю. Крім того, в примітках до статей вкотре ви-значалось, що всі питання мають затверджу-ватися в уряді, а відносини з Папою проходи-ти перевірку і контролюватись МВС в спів-праці з Міністерством іноземних справ. Отже доведено – друга половина ХІХ сто-ліття для Римо-католицької церкви України стала періодом продовження радикальних змін, які торкнулися всіх сфер її життєдіяль-ності, включно з територіально-адміністра-тивним устроєм і системою управління  духовними справами. Порозуміння між Ри-мом і Росією з приводу облаштування Като-лицької церкви в імперії, знайдене у 1847 ро-ці, виявилось нетривалим. Зухвалі рішення уряду, якими порушувались канонічні права 
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Римо-католицької церкви, одночасно розри-вали відносини між місцевим католицтвом і Папою та невпинно погіршували становище католиків в імперії, обмежуючи їх вплив на суспільно-політичний розвиток.  В 60-х роках ХІХ століття, в результаті значного загострення національно-визволь-ної боротьби в Польщі та Україні, самодер-жавство вкотре намагалося шляхом транс-формації територіально-адміністративного устрою Римо-католицької церкви обмежити її вплив на суспільні процеси. Серед всіх губер-ній Російської імперії, за кількістю католиків, що в них проживали, виділялись ряд західних губерній а також Подільська і Волинська губе-рнії, в яких за офіційною статистикою станом на середину ХІХ століття проживало 236 322 і 130 773 католиків відповідно. Конфесія за чи-сельністю вірян в регіоні займала друге місце після православної конфесії. Більша частина прихожан, що концентрувалися на території Подільської і Волинської губерній вбачали в Католицькій церкві символ незалежності та носія національних ідей. В умовах загострен-ня національно-визвольного руху, тенденція виявлялась вкрай небезпечною. З метою за-побігання розповсюдженню революційних ідей та максимального скорочення кількості вірян і священиків – активних носіїв ради-кальних поглядів, уряд вдався до чергової те-риторіально-адміністративної реформи –  1865 року ліквідовано Кам’янецьку єпархію а її приходи включено до складу Луцько-Житомирської дієцезії. Після ліквідації Кам’я-нецької дієцезії, кількість приходів Луцько-Житомирської єпархії становила 258. Вже ме-нше ніж за десять років їх стало 244. В наступ-ні роки тенденція до скорочення приходів ні-куди не зникла. Місцеве начальство продов-жувало ініціювати відповідні заходи. Даний крок дозволяв поетапно скоротити кількість приходів і зробити процес спілкування вірян із представниками католицького священства вкрай незручним. Тобто, в результаті подіб-них маніпуляцій можливості римо-като-лицьких священиків спілкуватися з вірянами і впливати на їх погляди обмежувались. Також у визначений час остаточно сформувалися всі структури духовного і світського управління РКЦ.  

Список  використаних  джерел  1. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т.15. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1895. 960 с. 2. Попов А. Последняя судьба папской политики в России. Вестник Европы.1868. №1-3, январь.  С. 21-119. 3. Бись О. С. Історико-правові аспекти розвитку міжнародної діяльності апостольського престо-лу. Університетські наукові записки. 2009. №3
(31), Хмельницький. С. 217-223.  4. Попов А. Последняя судьба папской политики в Рос-сии. Вестник Европы. 1868. №1-3, январь. С. 21-119. 5. Там само. 6. Акты и грамоты о устройстве и управлении рим-ско-католической церкви в империи Российской и Царстве Польском. СПб.: Тип. ІІ отделения Собс-твенной Его Императорского Величества Канце-лярии, 1849. 269 с.  7. Російській державний історичний архів, м. Санкт-Петербург (РДІА). Ф.821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД Оп.150. Спр.114. Записки Департамента Духовных Дел о действующих правилах управления Католичес-кой церковью в России, 1890 год, 53 арк.  8. Державний архів Саратовської області, м. Сара-тов (ДАСО). Ф.365. Тираспольская римско-католическая консистория (1853-1918) Оп.1., Спр.1. Указы Римско-Католической Духовной Коллегии за 1853 год, 39 арк.  9. Пономарев В. Митрополиты Могилевские. Свет 
Евангелия. 2001. №22 (324). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://procatholic.ru/index.php?option=com_content &view=article&id= 95:2008-02-18-08-25-48&catid=76:-1917-&Itemid= 58  10. ПСЗРИ. Собр. 2-е: В 55 т. СПб.: Тип. ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1868. Т. 41 (1866). Ч.1.1079 с. №43365. 05.06.1866. С.636. 11. Симашкевич М. Историко-географический и эт-нографический очерк Подолии. Каменец-Подо-льский: Тип. наследников Д. Крайза, 1875. Вип.1. 529 с.  12. Акты и грамоты о устройстве и управлении рим-ско-католической церкви в империи Российской и Царстве Польском. СПб.: Тип. ІІ отделения Собс-твенной Его Императорского Величества Канце-лярии, 1849. 269 с.  13. Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римсько-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир: облдрукарня, 2000. 314 с.  14. Там само. 15. Поліщук О. А. Структура Луцько-Житомирської римо-католицької дієцезії в кінці ХУІІ – на почат-ку ХХ ст. Наук. Вісн. Волинського держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки: іст. науки. 2001. №10. С.3-7.  16. Симашкевич М. Историко-географический и этног-рафический очерк Подолии. Каменец-Подольский: Тип. наследников Д. Крайза, 1875. Вип.1. 529 с.  17. Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римсько-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир: облдрукарня, 2000. 314 с.  18. Церковный Римско-Католический указатель для Тираспольской Епархии на 1879 год. Саратов, 1878. 112 с.  19. РДІА. Ф.821. Департамент духовных дел иност-ранных исповеданий МВД Оп.145., Спр. 29. Карта Римско-Католических Епархий, составленная Гирштофтом, 1 арк.  

ОЛЬГА БАКОВЕЦЬКА Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття  



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

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

20. Варадинов Н. В. История министерства внутрен-них дел. В 8 Т. / Н. В. Варадинов. СПб.: Тип.М-ва внутренних дел, 1862. Ч.3. Кн.2. 746 с. 21. Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділ-лі кінця XVIII – початку XX ст.: економічний, сус-пільний та культурний аспекти 2005 года: авто-реф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Е. О. Звари-чук. Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2005. 20 с.  22. Центральний державний історичний архів Украї-ни, м. Київ (ЦДІАК). Ф. 422. Канцелярія Київсько-го, Подільського і Волинського генерал-губернатора Оп.53., Спр.353. Дело по записке Чубинского. Очерк ополячения Юго-Западного края, 1874 год, 84 арк.  

23. РДІА. Ф.821. Департамент духовных дел иност-ранных исповеданий МВД Оп.150. Спр.114. Запис-ки Департамента Духовных Дел о действующих правилах управления Католической церковью в России, 1890 год, 53 арк.  24. ЦДІАК. Ф. 422. Канцелярія Київського, Подільсь-кого і Волинського генерал-губернатора Оп.528., Спр. 498. Отчет Подольского губернатора о состо-янии Подольской губернии за 1890 год, 40 арк.  25. Собрание законов Российской империи (СЗРИ). В 34 т. СПБ.: Тип. ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1857. Т. 11 (1857). Ч.1. 264 с. Свод учреждений и уста-вов управления духовных дел иностранных ис-поведаний христианских и иноверных. С. 7 – 30.  
O L G A  B A K O V E C K A Y A    

CHANGES IN THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE RCC DURING  
THE PERIOD OF REFORMS AND COUNTER-REFORMS IN THE SECOND HALF  

OF THE NINETEENTH CENTURY  
The article analyzes the changes in the administrative-territorial structure of the Roman Catholic 

Church, the dependence of the internal structure of a confession on state policy, and the consequences of the 
corresponding reform for the future life of the church. 

Key  words:  Roman Catholic Church, clergy, Russian government, counter reforms, reforms. 
 
ОЛЬГА  БАКОВЕЦКАЯ   

ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ РКЦ В ПЕРИОД РЕФОРМ  
И КОНТРРЕФОРМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ СТОЛЕТИЯ  

В статье проанализированы изменения административно-териториального устройства 
римско-католической церкви, зависимость внутреннего устройства конфесии от государствен-
ной политики и последствия соответствующего реформирования для дальнейшей жизнедеятель-
ности церкви. 

Ключевые  слова :  римско-католическая церковь, духовенство, российское правительство, 
контрреформы, реформы.  



19 №  2  (46) ,  грудень  2018 

Актуальність поданої публікації обумов-лена тим, що в сучасних умовах завдання ре-формування політичної системи й удоскона-лення партійно-політичних процесів перехо-дять у розряд першочергових. Тому очевид-ної актуальності набувають питання дослі-дження історії формування однопартійної системи в радянській Україні. Це супроводжу-валось придушенням будь-яких форм опози-ційності, у тому числі відносно партій, у тому числі національних, які дотримувались соціа-лістичної платформи. Тепер, коли в Україні існує велика кількість політичних партій, громадсько-політичних організацій та рухів, вивчення й переосмислення цих процесів сприятиме забезпеченню гарантії свободи слова, реалізації прав громадян на повноцін-ну участь у суспільно-політичному житті шляхом делегування представницької функ-ції політичним партіям та організаціям. Все це надає особливу актуальність досліджува-ній тематиці. Піднята проблема знайшла своє відобра-ження в сучасній історіографії. Насамперед відзначимо праці О. Любовець [1], С. Куль-чицького [2], в яких аналізуються чисельні питання пов’язані з громадсько-політичними процесами періоду національно-визвольних змагань і першого більшовицького десяти-річчя. Миколаївський історик В. Пархоменко, спираючись на широку джерельну базу, на-

самперед мемуаристику, комплексно розгля-дає проблему встановлення та утвердження радянської влади, дає оцінку тодішнім полі-тичним перетворенням [3]. Минуле України, як і багатьох інших те-риторій колишнього СРСР, містить у собі ці-лий комплекс яскравих і драматичних сторі-нок, які є історичною спадщиною багатьох народів, що одержали в радянський період статус національних меншин. Природним є намагання етнічних груп захистити свої пра-ва шляхом згуртування в національні партій-ні об’єднання. Під час громадянської війни частина лівих національних партій розгляда-ла більшовиків як союзників. Протягом дос-ліджуваного періоду найбільш розвинутими організаційно-структурно були єврейські со-ціалістичні та комуністичні партії. До почат-ку 1920 року обмежені можливості для про-ведення власної роботи мали представники вірменської соціалістичної партії «Дашнакцу-тюн», Польської соціалістичної партії (ППС).  З встановленням у 1920 році в Україні радянської влади всі законодавчо-політичні важелі, зокрема в національному питання, опиняються в руках більшовиків. Базовими принципами стають розроблені В. Леніним засади, жорстко критикуючи прояви націона-лізму, до якого він відносив не тільки вели-коруський, а й польський, єврейський, украї-нський та інші. Звідси йшло ставлення  
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В статті, на підставі переважно архівних джерел зроблена спроба аналізу ліквідаційних проце-

сів більшовицької партії відносно національних партійних угруповань України. Визначені основні 
чинники, що використовувались більшовиками в боротьбі з національною політичною опозицією в 
період становлення тоталітарної системи. Пролетарськими вважали національні партії, що спо-
відували комуністичну ідеологію, допомоги яких більшовики потребуватимуть для закріплення 
власних позицій серед етнічної громади (зокрема Єврейська комуністична робітнича партія 
«Поалей-Ціон»). До категорії буржуазних, відповідно позбавлених легальних можливостей для фун-
кціонування, наприкінці 1919-початку 1920 років підпадають українські осередки соціалістичних 
партій Вірменії та Польщі («Дашнакцутюн», «Іхтавайр», ППС). 
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компартійної влади до національних партій. Ленінська теорія поділяла кожну національ-ну культуру на буржуазну і пролетарську. Перша, що не акцентувала увагу на класово-му підході, відкидалась більшовиками, навіть якщо політична сила пропагувала соціалісти-чні гасла. Пролетарськими вважали націона-льні партії, сповідуючи комуністичну ідеоло-гію, допомоги яких більшовики потребувати-муть для закріплення власних позицій серед етнічної громади.  До категорії буржуазних, відповідно поз-бавлених легальних можливостей для функ-ціонування, наприкінці 1919 – початку 1920 років підпадають українські осередки соціа-лістичних партій Вірменії та Польщі.  Серед представників вірменської діаспо-ри, у першу чергу в містах Півдня України, популярністю користувалася національна політична партія, що дотримується соціаліс-тичної орієнтації, «Дашнакцутюн» («Союз»). За даними архівних джерел, її кількісний склад у містах Одеса й Миколаїв досягав 350 чоловік. Партія, як найчисельніша політична організація вірменської діаспори займалась культурними, освітніми, гуманітарними про-ектами [4]. Її основу становили зайняті в кустарних виробництвах і хлібопеченні громадяни. Ор-ганізація займалася насамперед культурни-ми й гуманітарними проектами. Два її пред-ставники входили в 1919 році в Миколаївсь-ку міську раду. Але з огляду на факт підтрим-ки «Дашнакцутюном» Білого руху під час зна-ходження в регіоні армії Денікіна, а згодом і скинення в листопаді 1920 року Червоною армією дашнакського уряду у Вірменії, партія оголошувалася «контрреволюційною, націо-налістичною, антикомуністичною», внаслі-док чого втрачала можливості подальшої ле-гальної діяльності.  У грудні 1920 року київськими чекістами викривається осередок партії «Іхтавайр», до складу якого входило 27 представників вір-менської діаспори Києва. Члени організації, крім проведення організаційних зборів, на-магалися через друкарні, в «яких працювали вірмени, та підтримуючі їх меншовики», роз-почати публікацію власного «газетного бойо-вого листка». Втім, до кінця 1920 року ВУНК 

закриває всі осередки партії в УСРР, конста-туючи «повне придушення їх діяльності, пе-рехід окремих колишніх партійних активістів-дашнаківців до лав меншовиків…» [5]. Незважаючи на репресії, нелегально пар-тія продовжувала своє існування. В 1924 році проводиться її Загальноросійська та Харків-ська партійна конференції, на яких обираєть-ся Центральний комітет, приймається рішен-ня продовжувати роботу нелегальними засо-бами. Член комітету А. Міроян конспіративно проводив роботу під псевдонімом «Назар» в містах Харкові та Миколаєві. Головну мету його діяльності становило вербування нових членів, «антирадянська агітація» за віднов-лення незалежної Вірменської держави. В 1928 році його затримано ОДПУ та засуджено до 6 років заслання до Сибіру [6].  З початку ХХ століття в Україні оформля-ються політичні гуртки, об’єднані ідеєю відт-ворення незалежної польської держави. Од-ним з найвпливовіших з них стає майбутня Польська соціалістична партія. В другій поло-вині 1919 року її осередки діяли при Польсь-кому клубі міста Одеси, в Житомирі, Володи-мир-Волинському та інших населених пунк-тах УСРР. Після того, як ППС підтримала інте-рвенцію Польщі до радянської Росії, та у лип-ні 1920 року ввійшла під час радянського контрнаступу до складу коаліційного уряду В. Вітоса, в Україні вона остаточно підпадає до категорії «контрреволюційна». Однак за-ради справедливості відзначимо, що під гри-фом «польська контрреволюція» в службовій документації ВНК України інформація стосо-вно ППС проходила, починаючи з кінця 1919 року, майже за півроку до початку радянсько-польської війни.  Вже в січні 1920 року ліквідується пар-тійний осередок при Одеському клубі. Надалі заходи боротьби з партією носять репресив-ний характер. 14 березня 1920 року в Жито-мирі затримано 5 громадян польської націо-нальності (на чолі з керівником групи М. Томашольським) за «розповсюдження та зберігання друкованого органу польської контрреволюційної партії ППС, антирадянсь-ку агітація за доцільність перебування міста в складі Волинського воєводства Поль-щі…» [7]. В результаті проведеної операції 
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чекістами вилучено 87 екземплярів газети «Робітник» («Robotnik»).  2 квітня 1920 року Київським ВУНК за підозрою в членстві в Польській соціалістич-ній партії затримано 12 осіб. Після триденної перевірки 8 громадян звільнено, четверо «потребують ізоляції, як підозрілі особи» [8]. Особливе непокоєння чекістів викликала концентрація членів польських соціалістич-них партій на територіях прикордонних з Польщею земель, зокрема Волині. Ситуацію ускладнювала відсутність в 1920 році чітко визначеного держаного кордону між країна-ми. Адже, з одного боку існувало створене Польщею в 1919 році Волинське воєводство, паралельно з ним Український радянський уряд вважав ці території своїми. За даними ВУНК в Овручі активно діяли «колишні члени Соціал-демократичної партії Галіції, що в 1919 році влилися до лав ППС. Кількісний склад їх активних членів налічує близько 87 осіб. Партія намагається ввести в оману поль-ське населення краю, виступаючи як провід-ник буржуазного націоналізму серед польсь-ких робітників та селян, є базою для контрре-волюційних виступів проти Радянської вла-ди…» [9]. Подібні повідомлення українських чекістів стосуються майже кожного міста Во-лині. Втім, остаточному знищенню польських партій Волині завадить як нестійке станови-ще більшовиків у даній місцевості, так і під-писання 18 березня 1921 року Ризького дого-вору, згідно з яким за Польщею зберігався контроль над українськими землями по річ-кам Збруч і Горинь. Істотну роль у господарський і суспільно-політичний розвиток України внесли пред-ставники єврейської громади. Активну участь брали євреї і в політичному житті кра-їни. Серед національних партій та рухів, що функціонували у досліджуваний період в УСРР, найбільш масовими та дієвими були саме єврейські. Ще до більшовицького пере-вороту 1917 року єврейські організації за-ймали особливе місце серед національних політичних партій соціалістичного напрямку. Офіційна політика уряду Росії, націлена на обмеження цивільних прав єврейського на-роду призвела до того, що багато представ-ників єврейської діаспори виявилися в опо-

зиції до самодержавного режиму, поповнюю-чи найбільш радикальні, в тому числі марк-систські організації. У 1880–1890-х роках почали формуватися національні єврейські партії. Особливе місце серед них займала соціал-демократична пар-тія єврейських ремісників і робітників, що утворилася у вересні 1897 року (Бунд).  Єврейська діаспора щиро вітала повален-ня царизму в березні 1917 року, оцінюючи це як велику перемогу, що означала кінець їх-нього гноблення й початок нової ери відро-дження. Одним з перших заходів, запрова-джених Тимчасовим урядом, було припинен-ня дії антисемітського законодавства старого режиму: 650-ти законів, що так чи інакше об-межували цивільні права єврейського насе-лення. Втім, вже тоді в єврейському середо-вищі відчувався істотний вплив лівих ідей. На проведеній у квітні 1917 року Московсь-кій конференції Єврейської соціал-демократичної робітничої партії було ухвале-не рішення «відмовитись від усяких коаліцій з буржуазією та віддати всі сили на боротьбу зі світовим імперіалізмом» [10]. Більшовицький переворот 1917-го не всі представники лівих єврейських організацій прийняли позитивно. У багатьох з них пода-льший розвиток відносин з радянською Росі-єю складався неоднозначно. Про це говорить доля післяреволюційного «Бунду», післярево-люційні події в якому призвели до розколу в його лавах та «добровільного» злиття із РКП(б). При цьому колишніми членами «Бунду» відкрито висловлювалась занепокоєність по-дальшою долею єврейського руху, через «Повну асиміляцію з більшовиками, що уне-можливлює вільне висловлювання думок представників всієї єврейської діаспори, а не тільки прибічників РКП(б)» [11].  Суперечливі стосунки з більшовиками в цілому являлись характерними для єврейсь-ких соціалістичних сіоністських сил. Зокрема, певну роль в житті єврейської громади відіг-равала Сіоністська соціалістична партія. Ор-ганізаційне оформлення її відбулося в травні 1920 року в Харкові. В цей час на з’їзді органі-зації «Цеірей Ціон» відбувся розкол, внаслі-док чого ліве партійне крило, яке ідеологічно підтримувало ІІ Інтернаціонал, оголосило 
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себе Сіоністською соціалістичною партією. Втім, враховуючи факт неприйняття сіоніст-ської ідеології радянською владою, легалізу-вати діяльність новоствореній силі не вдало-ся. Незважаючи на наявність напівлегальних осередків в таких місцях УСРР, як Одеса, Єли-заветград, Миколаїв, Кременчук, Катеринос-лав, Харків, партія переслідувалась як прав-лячою владою, так і критикувалась офіційни-ми єврейськими організаціями. Репресії проти єврейських сіоністських організацій мали суто політичний характер. Обвинувачення висувались без доведення фактів та посилань на відповідні законодавчі акти. Згідно з партійною постановою, при Всеросійській надзвичайній комісії створена група боротьби з єврейською контреволюці-єю. Ще в серпні 1919 року обшуки та арешти пройшли в усіх партіях та інших єврейських організаціях, які вважались сіоністськими.  Звіт ОДПУ УСРР за 1925 рік наступним чином характеризує становище єврейських сіоністських партій України на початку  1920-х років: «Сіоністські партії мали на Україні величезний ріст і розгалуження в по-над 3000 населених пунктах, із значним впливом на прошарки працюючих, особливо на дітей та молодь…» [12]. Остаточне рішення про силову ліквідацію ССП прийнято після проведення в лютому 1924 року в Ленінграді нелегального IV з’їзду партії, по закінченні якого активісти розпо-всюдили листівки з обвинуваченнями біль-шовицької влади в терорі та насильстві.  Після цього, на території УСРР чекістами  заарештовано близько 2 тисяч сіоністів-соціалістів, частину з яких заслано до Сибіру та Казахстану, але переважна більшість від-пущена під підписку про припинення полі-тичної діяльності. В подальшому їм буде на-дана можливість емігрувати до Палестини, що позиціонувалось радянською владою не тільки як прояв доброї волі, а й внесок СРСР у міжнародне вирішення єврейського питання [13]. У березні 1921 року самоліквідувалась не-чисельна Єврейська комуністична спілка (Комфербанд), яка двома роками раніше офор-милась в окрему політичну партію з лівих еле-ментів Бунду. Частину членів Комфербанду 

прийнято до КП(б)У за індивідуальними зая-вами [14].  Захопленість комуністичними ідеями ча-стини єврейського середовища знайшла своє практичне відображення в серпні 1919 року створенням Єврейської компартії «Поалей-Ціон». В Україні ЄКП ПЦ активно розгорнула діяльність під час денікінської окупації. На-прикінці січня 1920 року в партії відбувають-ся організаційні перетворення. Українське центральне бюро ЄКП ПЦ переформатовано в Український головний комітет ЄКП ПЦ. Пар-тія прагнула брати участь у єврейських секці-ях при наркоматах освіти та інших радянсь-ких установах. В Україні ЄКП ПЦ мала губерн-ські комітети, Лівоборежне та Правобережне бюро, повітові комітети та групи. Головний Комітет ЄКП ПЦ видавав часопис «Комуні-стіше ворт». Деякі місцеві осередки також видавали власні друковані органи, напри-клад Чернігівський губком ЄКП – щотижневу газету «Коммунистическая мысль».  ЄКП «Поалей-Ціон» з перших днів свого існування намагалась не тільки зайняти своє місце в комуністичному русі, а й вибудовува-ти відносини з союзними партіями. У внутрі-шньопартійному циркулярі № 2 від 14 січня 1920 року окреслюються відносини з іншими комуністичними партіями. Серед національ-них сил особливо відзначається партія УКП (боротьбистів). Саме з ними ЄКП першочер-гово вступила в тісний контакт на місцях, як «найбільш близьку ідеологічно партію». На-багато складнішими виявились відносини з більшовиками, чия позиція викликала в ЄКП здивування. Київський губернський комітет КП(б)У видав циркуляр № 5, згідно з яким «Єврейська комуністична партія лише за на-звою є такою. Насправді вона знаходиться на позиціях націоналізму. Через що, всім місце-вим організаціям слід відмовити ЄКП в на-данні фінансової, або моральної допомоги. Доручайте Єврейським секціям вести проти ЄКП безпощадну боротьбу…» [15].  Конфронтація між провладною Єврейсь-кою секцією та ЄКП «Поалей-Ціон» загострю-валась починаючи з 1920 року, охоплюючи різноманітні сфери громадсько-політичного життя. В зверненні Центрального комітету ЄКП до місцевих осередків від 10 грудня  
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1920 року йшлося про: «Зростання авторите-ту нашої організації, як в політичному, так і в організаційному плані (доказом чого є, на-приклад, утворення в Харківській раді нашої фракції у складі 10 осіб, посилення партійно-го апарату в Києві та низці міст Правобереж-жя) змусили Євсекцію вести з нами брудну та відчайдушну боротьбу…Їм вдалося прийняти спеціальний циркуляр, в якому наша партія трактується «шовіністичною», з якою не мо-жна мати справу…» [16]. Дезорієнтація в питаннях подальшого розвитку викликали в партії внутрішню кри-зу. В червні 1921 року ЄКП ПЦ звернулася до ЦК РКП(б) з пропозицією розпочати перемо-вини про об’єднання. Непримиренна позиція правлячої партії змусила третій Всеросійсь-кий з’їзд ЄКП ПЦ, який відбувся у грудні 1921 року, прийняти рішення про ліквідацію пар-тії. Члени ЄКП ПЦ приймались до РКП(б) на індивідуальній основі. Праве крило ЄКП ПЦ перейменоване у Єврейську робітничу ком-партію. Саме вона отримає від єврейського відділу Наркомату національностей легаліза-цію та проіснує на протязі 1920-х років [17]. В першій половині 1920-х років єврейські комуністи здобули певних успіхів, насампе-ред на Правобережній Україні, про що йдеть-ся в відповідних партійних звітах ЄКРП. У Бе-рдичеві робота йшла достатньо жваво. З’яви-лись перспективи праці в культурних устано-вах. ЄКРП організовує артіль з виготовлення мішків. Проводиться боротьба з сіоністами, що отримали вплив в деяких артілях міста. Значна кількість єврейських робітників міста Прилуки сконцентрована на тютюновій фаб-риці. Проводиться робота щодо їх об’єднання в ЄКП. На жаль, для проведення більш ефек-тивної роботи в даному напрямку, партії не вистачає досвідчених агітаторів. У Малині на протязі місяця проведено два мітинги, одне зібрання та один політичний суд над сіоніз-мом [18]. Складнішою ситуація виглядала на Ліво-бережжі. В Харкові із закриттям партійної школи кількість відповідальних співробітни-ків значно скоротилася. Незважаючи на реп-ресії, що проявилися у ліквідації Клубу ЄКП по вулиці Московська 16, партія знаходить можливості для зустрічей як власних членів, 

так і бесід з безпартійними єврейськими ро-бітниками [19]. На Полтавщині та Катеринославщині вся робота з різноманітних причин (хвороби, пе-реїзди та інше) лежить на вкрай вузькому колі осіб. Загалом, все Лівобережжя гостро потребує кадрового посилення. Втім, існування навіть цілком лояльних до офіційної влади партійних утворень пере-шкоджало диктатурі «перемігшого пролета-ріату». Ще 29 березня 1923 року Політбюро ЦК РКП(б) надало санкцію ДПУ на «про-вадження в державному масштабі» масових арештів, обшуків та чисток щодо меншови-ків, бундовців та поалей-ціоністов.  У 1925 році Харківський та Одеський осе-редок ЄКП обвинувачували владні структури в «Поступовому придушенні діяльності…Матеріали нашого центрального щомісячно-го органу «Єврейська пролетарська думка» затримуються владою на кілька місяців, ре-дагування матеріалів в цьому виданні носить характер або повної заборони, або фальсифі-кації авторської думки…» [20].  Трансформація суспільно-політичного ладу держави в бік жорсткого авторитаризму другої половини 1920-х років зумовила пере-хід питання про закриття ЄКП з дискусійної в практичну сферу. 15 червня 1927 року за під-писом заступника голови ОДПУ Г. Ягоди до Політбюро комуністичної партії направля-ється службова записка, де пропонується: «В зв’язку з активізацією діяльності Єврейської комуністичної робітничої партії прошу ЦК вирішити питання про її подальше існуван-ня…Оскільки в єврейських масах ця партія маловпливова, її ліквідація відбудеться непо-мітно та не викличе ніяких протестів…» [21]. Отже, процеси ліквідації національних партій в радянській Україні повторювали за-гальносоюзні тенденції. Більшовицька пози-ція по недопущенню існування політичної конкуренції та жорсткого відношення до тих політичних сил, які не підтримували більшо-виків у різні періоди громадянської війни, підлягали знищенню. Всі партії, які були не згодні з їхньою позицією й мали свій власний погляд на майбутнє країни, автоматично за-раховувались в розряд супротивників, з яки-ми більшовики розпочали розправлятися в 
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міру зміцнення своїх позицій. Внаслідок цьо-го протягом першого більшовицького деся-тиріччя втратили можливості для легального існування всі діючи до того в УСРР національ-ні партії.  
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I G O R  N I K O L A E V   

ACTIVITY AND LIQUIDATION OF NATIONAL PARTIES USSR OF PERIOD  
OF BECOMING OF THE TOTALITARIAN SYSTEM OF THE FIRST HALF OF 1920th  

In the article, on the basis of mainly archival sources, an attempt was made to analyze the liquidation 
processes of the Bolshevik Party in relation to the national party groups of Ukraine. The main factors used 
by the Bolsheviks in the struggle against the national political opposition during the formation of the totali-
tarian system were determined. The first one that did not focus on the class approach was rejected by the 
Bolsheviks, even if the political force propagated socialist slogans. The national parties that professed the 
communist ideology, which the Bolsheviks would need to consolidate their positions among the ethnic com-
munity (in particular, the Jewish Communist Workers' Party Poalei-Zion), were considered proletarian. In 
the late 1919s-early 1920s, Ukrainian branches of the socialist parties of Armenia and Poland 
("Dashnaktsutyun", "Iktaavir", PPS) fall into the category of bourgeois, respectively, devoid of legal opportu-
nities for functioning. 

Key  words:  Early totalitarianism, эсеровские organization, the Bolshevik party. 
 
ИГОРЬ  НИКОЛАЕВ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЛИКВИДАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТИЙНЫХ 
 ОБРАЗОВАНИЙ УССР ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-х ГОДОВ  
В публикации, на основе преимущественно архивных источников предпринята попытка анали-

за ликвидационных процессов большевицкой партии по отношению к национальным партийным 
организациям и объединениям Украины. Определены основные факторы, которые использовались 
большевиками в борьбе с национальной политической оппозицией в 1920-х годах. Пролетарскими 
считались национальные партии, что исповедовали коммунистическую идеологию, в помощи ко-
торых большевики будут нуждаться для закрепления собственных позиций среди этнической об-
щины (в частности Еврейская коммунистическая рабочая партия "Поалей-Цион"). К категории 
буржуазных, соответственно лишенных легальных возможностей для функционирования, в конце 
1919 – в началеу 1920 гг. подпадают украинские ячейки социалистических партий Армении и Поль-
ши ("Дашнакцутюн", "Ихтавайр", ППС). 

Ключевые  слова :  ранний тоталитаризм, национальные организации, большевистская пар-
тия. 
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Цією статтею розпочинається цикл пуб-лікацій, присвячених діяльності масової гро-мадської організації – профспілок – у царині матеріального виробництва. Зміна парадиг-ми управління промисловістю та будівницт-вом, що визначена як предмет дослідження, виступала серцевиною реформаторських спроб. При цьому її заміна мала відбутися в умовах недоторканості тогочасного догма-ту – збереженні громадської форми власності на засоби виробництва. Радянська економіка, позбавлена будь-якої конкуренції та вибуду-вана на директивному фундаменті управлін-ня, все більше втрачала такий традиційно важливий компонент свого функціонування як матеріальна зацікавленість товаровироб-ника в результатах своєї праці. Відсутність необхідного механізму його (компонента) корекції змушувала державу замінювати йо-го уявним сурогатом, що отримав назву «участь трудівників в управлінні виробницт-вом». Його джерелом був формальний бік власності на засоби виробництва, адже фор-мально засоби виробництва дійсно були ого-лошені власністю всього народу.  Намагаючись виробити ефективний ме-ханізм управління, правляча партія вишуку-вали все нові й нові форми ефективної участі в цьому процесі широких верств трудящих. При цьому принагідно зазначимо, що з теоре-тичної, а ще більше з політичної точки зору, все виглядало досить логічно: власники в особі самих робітників управляють своєю власністю. Для влади це була дуже зручна 

позиція, оскільки виправдовувала практично всі її силові дії, включаючи й жовтневий пе-реворот 1917 року. У будь-який момент їх можна було подати як захист власності наро-ду, яка в усьому цивілізованому світі визнана священною. Однак, ця досить приваблива формула годилася хіба що для пропагандист-ських акцій і виявилася абсолютно нежиттєз-датною в повсякденному житті. «Широкі ма-си» виявилися абсолютно не готовими для виконання цієї місії. Виникла ситуація, за якої влада не могла відмовитися від осново-положного економічного принципу і, одноча-сно, «власники» засобів виробництва вияви-лися не готовими до управління тим, що во-ни, власне, «завоювали». Отже, за логікою, повинна була з’явитися третя сила, яка б, як-що не фактично, то хоча б політично, допомо-гла звести врешті-решт теоретичні викладки з практикою життя. З’являється, а потім і «вдосконалюється» ленінська концепція профспілок як «школи комунізму», поклика-ної готувати робітників і службовців до управління.  На час «відлиги» припала серйозна криза системи управління. Звичайно, вона була по-мітна й раніше, ще за часів сталінщини. Од-нак, лише після ХХ з’їзду КПРС, коли політич-на боротьба між прибічниками ортодоксаль-ного сталінізму і новою владою загострилася вкрай, з’явилася можливість поставити ре-форму управління в червоний кут політично-го протистояння. Тепер нова влада могла по-ставити у вину своїм політичним опонентам 

ВІКТОР ДОКАШЕНКО Профспілки «Відлиги» в політичній ретроспективі реформи управління  УДК 94 (477)  
ВІКТОР ДОКАШЕНКО 
 

ПРОФСПІЛКИ «ВІДЛИГИ» В ПОЛІТИЧНІЙ  
РЕТРОСПЕКТИВІ РЕФОРМИ УПРАВЛІННЯ 

  
Метою дослідження є виокремлення та аналіз політичної складової участі професійних спілок 

у реорганізації управління промисловістю та будівництвом, що була здійснена владою «відлиги». 
Доводиться, що ключову роль у її проведенні відігравали профспілки, які функціонально забезпечу-
вали підтримку, як матеріального виробництва, так і сфери споживання. За основу концептуаль-
ного підходу взято поетапний, а не наскрізний, як пропонують деякі науковці, розвиток кожного з 
повоєнних етапів. Визначено, що влада «відлиги» в основу своєї стратегії поклала курс на розвиток 
соціальної сфери, що забезпечувало їй максимальні політичні дивіденди.  

Ключові  солова :  «відлига», планова система, профспілки, раднаргоспи, реформа управління, 
соціальна сфера, тоталітарна система. 
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будь що, включаючи бездіяльність, неефек-тивність управління, теоретичне відставання та багато інших гріхів. У такий спосіб рефор-мування системи управління перетворювало-ся на важливий інструмент політичного про-тистояння. З огляду на зазначене, а також зважаючи на те, що поставлена проблема є складовою системи тоталітарних відносин, наслідків якої ми безуспішно намагаємося позбутися вже більше як чверть століття, варто було б сподіватися на достатньо високий рівень за-цікавленості істориками цією проблемою. Тим більше, що цього потребує й нинішній стан економіки України, який характеризу-ється поглибленими процесом деіндустріалі-зації з усіма її негативними для суспільства соціальними наслідками. Втім, незважаючи на помітну наукову та практичну значущість, анонсовану тему навряд чи можна визнати такою, що користується хоча б якоюсь попу-лярністю серед колег-істориків. У зв’язку з цим варто хіба що акцентувати увагу на дос-татньо новому дослідженні А. М. Русначенка «Нариси новітньої історії України». Віддаючи належне аналізу епохи, проведеного дослід-ником, і навіть знаходячи спільні точки доти-ку з ряду питань, як то, наприклад, пріорите-тний розвиток економіки групи «А» перед групою «Б» за часів правління М. С. Хрущова [12, с. 153], який піддається сумніву деякими істориками [2], разом із тим, ми принципово не можемо погодитися з підходом до викладу матеріалу, точніше, з його наскрізною пода-чею від середини 50-х і аж до середини 80-х рр. минулого століття. Ми обстоюємо пози-цію аналізу кожного окремо взятого етапу, будь то «відлига», «застій» чи «перебудова». Це пояснюється аж ніяк не якоюсь особли-вою симпатією автора до постаті М. С. Хрущо-ва, Л. І. Брежнєва чи М. С. Горбачова.  У своїх міркуваннях ми виходимо з того, що радянська тоталітарна система, яка пере-бувала поза межами будь-якої внутрішньої конкуренції, в тому числі й політичної, в ме-жах кожного з етапів консервувалася та зали-шалася закостенілою впродовж кожного з них на дуже тривалий час. При цьому, в силу своєї специфіки вона була закритою до сві-жих ідей, думок і поглядів, що з року в рік збі-

льшувало гальмівний ефект у її розвитку. Втім, вона потребувала його не менше, а на-віть більше порівняно з іншими діючими на той час політичними системами. Радянська політична й господарська структури мусили трансформуватися відповідно до умов світо-вого розвитку.  Єдина можливість такого якісного стриб-ка могла бути здійснена лише після зміни політичного лідера. Кожний новий очільник, намагаючись утвердитися на руїнах своїх по-передників, змушений був принести зі своєю командою й нові ідеї. Так, у політичному про-тистоянні зі сталіністами побачили світ ре-форми М. С. Хрущова. Після його відставки з’явилася реформа, названа в народі Косигін-ською. Абсолютно нові ідеї були привнесені політичною командою М. С. Горбачова. Отже, кожен з етапів демонстрував нову якість, що виражалася у відповідних реформаційних заходах, про що нами вже зазначалося рані-ше. Звичайно, всі вони були обмежені і не то-ркалися основоположних засад системи. Во-чевидь, що, аналізуючи етапи повоєнного ро-звитку радянської моделі тоталітаризму, ми маємо справу з особливим видом соціальної мімікрії, яка дозволяла їй пристосуватися до нових умов. Такий підхід важливий ще й тим, що дає можливість не лише констатувати не-життєздатність системи, а й довести немину-чість її краху. Розглядаючи ж названі епохи наскрізно, як одне ціле, що пропонується ав-тором Нарисів, ми втрачаємо особливості ко-жної з них. Особливе ж, як відомо, з філософ-ської точки зору виступає сполучною ланкою між одиничним і загальним. Воно деталізує історичний процес, дозволяє розглядати йо-го в багатовимірній проекції, надаючи йому значно реалістичніших рис.  Метою цієї статті є виокремлення й ана-ліз політичної складової участі наймасовішої організації трудящих у реорганізації управ-ління промисловістю та будівництвом, здійс-неної в добу «відлиги». Відповідно до мети планується визначити основу політичної стратегії «відлиги», попередньо проаналізу-вавши вже існуючі гіпотези її творення. Вра-ховуючи політичний характер теми дослі-дження, а також те, що його предметом пос-тають професійні спілки, які були важливою 
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частиною тогочасної політичної системи, а також беручи до уваги факт визнання ними своєї політичної підпорядкованості партії влади, вважаємо за доцільне здійснювати йо-го в межах форм та методів, характерних для політичної історії.  Серцевиною реформи управління став Закон Союзу РСР «Про подальше вдоскона-лення організації управління промисловістю та будівництвом», датований 10 травня 1957 р. Вироблення його основних концептуаль-них положень йшло традиційним шляхом через прийняття постанов ЦК КПРС. Початок цієї роботи було покладено в рішеннях груд-невого (1956 р.) Пленуму ЦК КПРС, на якому разом із версткою шостого п’ятирічного пла-ну розглядалося питання покращення керів-ництва народним господарством. На першо-му плані не без підстав опинилися проблеми планування народного господарства. Тут стан справ був дійсно кепським. Пройде декі-лька місяців і заступник Голови Ради Мініст-рів СРСР О. І. Косигін, оцінюючи якість остан-ньої п’ятирічки з точки зору фахового плано-вика на партійному Пленумі заявить: «Ми повинні відзначити, що серйозного п’ятиріч-ного плану в нас немає, ми знаємо, що і в ми-нулому не було п’ятирічного плану, який би був доведений до заводу, фабрики» [13, 207]. І хоча в рішеннях Пленуму червоною ниткою проходила ідея вдосконалення планування, водночас простежувалася й думка щодо необ-хідності вдосконалення системи управління, яка знаходилися на дотичній дистанції від проблеми планування. У Постанові йшлося про необхідність децентралізації управління, забезпечення координації всередині економі-чних районів, усунення зайвих управлінських ланок, розширення прав союзних республік тощо. Однак, про кардинальні зміни в управ-лінні в ній ще не йшлося. Зокрема, у Постано-ві також наголошувалося на необхідності ро-зширення прав міністерств, які, як відомо, невдовзі будуть зруйновані. Це говорить про те, що в вищих ешелонах влади станом на грудень 1956 р. ще не було вироблено про-грами цілісного реформування. Профспілкам у цій постанові, крім традиційної функції ма-совика-витівника, відводилася серйозна роль в управлінні підприємствами. Вимагалося 

підвищити їх роль у розробці та виконанні промфінпланів підприємств, у нормуванні й організації праці, покращенні техніки безпе-ки, вирішенні питань житлового будівництва тощо [1, 152–153]. Важливу, якщо не вирішальну, роль у ре-формі управління відіграла Постанова лют-невого (1957 р.) Пленуму ЦК, якою мотивува-лася необхідність її проведення. На перший план виходила необхідність знищення відом-чих бар’єрів, що були наслідком профільного характеру міністерств. Свої міркування з цьо-го приводу М. С. Хрущов виклав у відомій за-писці до Президії ЦК КПРС майже напередод-ні Пленуму ЦК. Відповідаючи на власне пи-тання про причини вад управління він писав: «Мені здається, що головне полягає в центра-лізації управління, що склалося за багато ро-ків, роздробленості керівництва промислови-ми підприємствами і будовами між чисельни-ми міністерствами і відомствами…» [4, 523]. Існуючій системі управління ставилося також у провину те, що вона гальмувала ініціативу партійних, радянських, та профспілкових ор-ганів у господарському будівництві та стри-мувала їх ініціативу в мобілізації сил на більш повне і правильне використання місце-вих резервів і можливостей. Керуючись цими міркуваннями, постановою рекомендувалося замість старих форм управління запропону-вати нові, за яких би «більш повно поєднува-лися конкретне та оперативне керівництво по економічним районам з суворим дотри-манням централізованого планового начала в масштабах країни» [5, 172–173]. Президія ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР мали винес-ти конкретні пропозиції на розгляд Верхов-ної Ради СРСР. Питання було внесене на розгляд сьомої сесії Верховної Ради, яка 10 травня того ж ро-ку оформила його у вигляді Закону. Ним ска-совувалось 10 загальносоюзних міністерств, функції чотирьох міністерств були почали виконувати два. Одночасно скасовувалось 15 союзно-республіканських міністерств. Зако-ном визначалося, що управління промисловіс-тю та будівництвом повинно було здійснюва-тися за територіальним принципом на основі економічних адміністративних районів, які створювалися на підставі рішення Верховної 
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Ради союзних республік [6]. В Українській РСР було створено 9 раднаргоспів замість  11 ліквідованих міністерств [12, 149]. Заради справедливості слід зазначити, що зміна чисельності міністерств мала місце й раніше, починаючи від часу їх створення в  1946 р. Як зазначає дослідниця проблеми  Т. І. Щербакова, з 1953 р. і по 1957 р. включно їх кількість змінювалася майже щорічно. Ма-ло місце й почергове скорочення чи, навпаки, зростання міністерств союзних або союзно-республіканських. Непоодинокими були й ви-падки переміщення разом з ними (або без них) і певної кількості підпорядкованих їм підприємств. Посилаючись на думку іншого історика В. А. Єжова, дослідниця стверджує, що напередодні реформи управління влада зіткнулася з кризою директивного керівницт-ва, яка мала різноманітні вияви: від зниження темпів зростання економіки з 13,7% у 1954 р. до 10,7% у 1956 р. і аж до наростання грошо-вої емісії з 5,5 млрд рублів у 1956 р. до  6,5 млрд у 1957 р. та від відчутного дефіциту палива до системних хиб у плануванні  [13, 207].  Криза директивного управління була се-рйозним випробовуванням, що випало на до-лю нової влади. Вона, хоч і опосередковано, але помітно впливала на політичні процеси. Її подальше наростання загрожувало неаби-якими ускладненнями політичного характе-ру. Очільникам «відлиги» треба було негайно усунути кризу управління, яка була на совісті їх нинішніх опонентів, які зараз лише зі сто-рони спостерігали за зусиллями своїх полі-тичних суперників. Втім, зазначене нами не розглядається як основний політичний чин-ник, що обумовив реформу управління, хоча, на нашу думку, його слід розглянути в дета-лях. До цього нас підштовхують також висно-вки одного з дослідників «відлиги» О. В. Пи-жикова. На його думку, Хрущовський перево-рот викликав організаційне протистояння двох нещодавніх соратників, які пропонували два різні підходи до розбудови владного уст-рою в країні. Це були Г. М. Маленков і  М. С. Хрущов. Перший акцентував увагу на пріоритетній значущості Ради Міністрів, а останній – на ЦК КПРС [11, 317]. У перспекти-ві кожен з цих підходів вів до формування 

різних моделей влади. Підхід Г. М. Маленкова, на нашу думку, з серйозною попередньою корекцією потенційно міг привести до фор-мування влади, в якій пріоритети були б змі-щені в бік фаховості. Зазначимо, що одного разу він це вже довів, замахнувшись чи не на основний економічний постулат тодішніх теоретиків, запропонувавши змінити пріори-тети між групами виробництва «А» та «В». У підході М. С. Хрущова превалювали політичні мотиви, спрямовані, фактично, на заміну ку-льту особи вождя культом народних мас, очо-люваних партією. Власне, це він і продемонс-трував за роки свого перебування на чолі держави.  Отже, О. В. Пижиков прямо розглядає ре-форму управління як частину політичного процесу. І логіка в цьому, безперечно, є. Руй-нуючи міністерства, які знаходилися в столи-ці, він значно послаблював позиції Г. М. Мале-нкова, позбавляючи його підтримки з боку своїх ставлеників. Причому, М. С. Хрущов не оголошував їм війни. Вчорашніх міністрів, їх заступників та інших посадовців вищої мініс-терської ланки він переміщував в провінцію, призначаючи їх на керівні посади в раднарго-спи та, водночас, видаючи цей процес за знак високої довіри до них з боку влади. Ця тенде-нція мала місце як в центрі, так і в республі-ках. Намагаючись підтвердити цю гіпотезу, ми без особливих зусиль знайшли необхідні факти на рівні Української РСР. Наприклад, відповідно до ухвали Ради Міністрів УРСР го-ловою Вінницького раднаргоспу було приз-начено заступника Міністра продовольчих товарів В. В. Япаскурта. Раднаргосп об’єдну-вав майже півтори тисячі підприємств і бу-дов, на яких працювало 84,4 тисячі робітни-ків і службовців Вінницької та Хмельницької областей. Невдовзі його було обрано членом бюро Вінницького обкому партії [10, 221].  Останнє зайвий раз підтверджує виваже-ність обраного М. С. Хрущовим підходом до реформування системи управління. Потрап-ляючи в обойму місцевої партійної влади, будь-який призначенець з центру, на якій би високій посаді в раднаргоспі він не перебу-вав, зразу ж потрапляв під контроль партій-ного апарату. Нам уже доводилося писати про те, що в ході підготовки ХХ з’їзду КПРС 
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новий партійний лідер значно оновив склад керівних органів місцевих партійних органі-зацій за рахунок своїх прихильників. За на-шими підрахунками, станом на 1 березня  1956 р. майже чверть партійних працівників, включаючи секретарів обкомів партії, пер-ших та других секретарів міськкомів та місь-ких райкомів партії, перших та других секре-тарів сільських райкомів – це були люди, об-рані на посади за часів М. С. Хрущова. Ще біля 50% цього контингенту партпрацівників пе-ребували на них від 1 до 3 років. Таким чи-ном, за час свого перебування біля партійно-го керма він примудрився змінити на теренах України біля 75% партійного апарату [3, 215]. Ця цифра має принципове значення для окресленої нами теми. По суті, вона конста-тує, що керівництво всіх 9 раднаргоспів зразу ж після свого призначення опинилося під прицільним контролем партійної влади на місцях. З урахуванням цієї обставини, приз-начення Першим секретарем на ключові по-сади в раднаргоспи своїх вчорашніх опонен-тів були не спряжені навіть з щонайменшим ризиком.  Отже, без достатньо прискіпливого аналі-зу здається, що ідея О. В. Пижикова не позба-влена сенсу. По-перше, політичний конку-рент на владу позбавлявся підтримки з боку міністерських працівників. По-друге, потен-ційна опозиція практично безконфліктно пе-реміщалася на периферію, де негайно опиня-лася під пильним наглядом партійного конт-ролю місцевих партійних функціонерів. До-могтися такого результату в Москві було б значно важче. По-третє, по всій території Со-юзу створювалося міцне професійне промис-лове лобі, на яке можна було розраховувати у випадку загострення політичного протисто-яння в центрі. Крім того, вирвані зі звичного для себе політичного середовища, залишив-шись без підтримки колег по цеху, без зв’яз-ків, а також виведені з прямого впливу свого патрона, вони залишалися один на один з партійними функціонерами на місцях. За цих обставини жоден із вчорашніх міністерських чиновників не представляв для нової влади щонайменшої загрози.  Отже, такий варіант розвитку подій мав право на життя, хоча, водночас, він створю-

вав і високий рівень вірогідних економічних ризиків у випадку невдалого проведення ре-форми. Їх наслідком могло бути посилення соціальної напруженості. Остання настільки б знизила вагу набутих політичних дивіден-дів, що мимоволі постало б питання про доці-льність її проведення. Крім того, сама рефор-ма не давала владі жодних гарантій її безбід-ного політичного майбутнього. Мимоволі ви-никає питання, а чи варто було розвалювати всі міністерства, щоб отримати сумнівні полі-тичні вигоди? Але значно більше у нас викли-кають сумніви не наведені вище аргументи. Значно більше нас бентежить вузькість соці-альної бази, на яку при такому варіанті роз-витку подій могли спиратися реформатори «відлиги». На нашу думку, вона була абсо-лютно непридатна для масштабної, всеохоп-люючої стратегії, що йшла на зміну сталінсь-кій. У кращому випадку вона могла відіграти певну роль, наприклад, при спробі здійснен-ня державного перевороту, скажімо, ще десь до ХХ з’їзду партії. Але після нього, коли вже чітко була вибудувана стратегія постсталін-ського поступу країни, опертя на такий хист-кий соціальний фундамент не можна вважа-ти виправданим. З огляду на останню обста-вину, припущення О. В. Пижикова щодо полі-тичного компоненту реформи управління не видається нам переконливим. На наш погляд, М. С. Хрущов обрав єдино правильний курс, який дозволяв здобути по-літичний зиск у максимальному розмірі. В його основу було покладено інтереси не вузь-кої когорти столичних управлінців, а інте-реси багатомільйонних мас трудящих. На  ХХ з’їзді він декларував обширну програму соціального розвитку, яку вже в наші часи деякі історики прийняли за процес «соціалізації» економіки. Вибір нового очіль-ника з усіх точок зору був безпрограшним, що пояснюється величезним відставанням соціальної сфери, спричиненим помилками, допущеними у добу сталінізму. «Відлига», яка вибудовувалася на зовнішньопоказовому за-переченні сталінізму як методу розбудови держави, виголошенням програми соціально-го розвитку відразу повинна була знайти собі мільйони прихильників. Це й була та полі-тична підтримка, якої так потребувала нова 
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влада. У своїй доповіді на доленосному для себе ХХ партзʼзді головний ініціатор «відлиги» озвучив основні її положення. Вона включала підвищення мінімальної заробітної плати, скорочення робочого дня, збільшення виплат за рахунок Державного соціального страхування, включаючи виплати по вагітно-сті та пологам, а також допомоги матерям-одиначкам, реформування пенсійного забез-печення, включаючи й призначення пенсій колгоспникам. До цього, вочевидь, варто до-дати широку програму житлового будівницт-ва, покращення медичного обслуговування, розвиток санаторно-курортної справи та сис-теми літнього відпочинку дітей.  Нами ця програма розглядається не інак-ше як пряма апеляція М. С. Хрущова до широ-ких верств трудящих, а не до вузької когорти управлінців вищого рангу, як це випливає з позиції В. О. Пижикова. З цієї точки зору така постановка питання видається нам значно переконливішою. Не варто, мабуть, якось особливо наголошувати на тому, що радянсь-ка пропаганда виявила неабияку спритність та винахідливість для того, щоб вичавити з неї максимум політичних дивідендів. Питан-ня вирішення соціальних проблем так часто й так глибоко обговорювалося в суспільстві, самопідігріваючись ефектом очікування, що в це повірили навіть сучасні історики. Зокрема, в одній із колективних праць знані на тере-нах України вчені стверджували, що «соціалізація» економіки передбачала зміну співвідношення темпів розвитку промисло-вості між групами «А» та «В», а в період дру-гої половини 1950-х – середини 60-х рр. на-віть змінилася структура економіки та ба-ланс між галузями промисловості [2, 12]. Між тим, сам М. С. Хрущов нічого подібного навіть не планував. У своїй промові на партз’їзді він з цього приводу зазначав: «І далі зберігаючи високі темпи розвитку важкої індустрії, ми можемо і повинні в той же час надати більш широкого розмаху виробництву предметів споживання» [9, 49]. Таким чином, якщо виходити з того, що в основу стратегічної лінії партії було покладе-но принципове як для Радянського Союзу вирішення питань соціального розвитку, то реформа управління постає одним із механіз-

мів її здійснення. У найбільш загальному її значенні нею висувалося завдання врегулю-вання виробничих відносин соціалізму, що сформувалися на основі громадської форми власності на засоби виробництва та директи-вних методів керівництва. Час засвідчив над-звичайно низький рівень їх ефективності. Без їх вдосконалення унеможливлювалося вирі-шення питання соціального розвитку суспі-льства. Другим завданням реформи управлін-ня було створення оптимальних умов для оздоровлення процесу виробництва, де все більше давалися взнаки відсутність матері-альної зацікавленості, щонайменшої конку-ренції тощо. Таким чином, реформування промисловості та будівництва через вдоско-налення виробничих відносин та оздоров-лення самого виробництва, на думку рефор-маторів «відлиги», давала можливість вирі-шити питання соціального розвитку. У зв’язку з цим особливого значення на-буває роль професійних спілок, оголошених ще за ленінських часів «школою комунізму». За способом свого функціонування вони охо-плювали одночасно як сферу матеріального виробництва, так і соціальну лакуну. Для ра-дянської системи господарювання така мо-дель розбудови громадською організацією була просто знахідкою. Неспроста М. С. Хру-щов у цитованій вже нами Записці до Прези-дії ЦК відзначав, що реформа управління під-німе і роль профспілок, особливо їх обласних, крайових і республіканських ланок. До речі, тут же, з характерною для нового очільника «прозорливістю», він передбачив укрупнення профспілок [4, 233], що невдовзі й відбулося. Наголошуючи на політичному аспекті діяль-ності названих профспілкових структур, ми не мали на увазі їх участь у контролі за діяль-ністю колишніх чиновників міністерств. Йдеться про функціональні обов’язки профе-сійних спілок у реалізації соціальної програ-ми, проголошеної ХХ з’їздом. Достатньо лише уважно перечитати статути цієї громадської організації, що передували епосі «відлиги», а також звернути увагу на ті зміни, що були внесені до них в ході хрущовського правлін-ня, щоб переконатися в тому, що до всіх пере-лічених пунктів програми «соціалізації», як і до процесу виробництва, профспілки були не 
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просто причетними, вони були пов’язані з ними функціонально. Функціональна задіяність у реалізації «соціалізації» та вдосконаленні процесу ви-робництва ґрунтується на тій частині фунда-менту доктрини радянського тоталітаризму, що символізувала владу народу, а відтак і йо-го участь у вирішенні всіх важливих питань держави. Звичайно, в умовах класичного ста-лінізму вона була більшою мірою декларова-на, залишаючи для народу місце лише в цари-ні трудових подвигів. В епоху «відлиги», яка засудила культ особи вождя, протиставивши йому культ народних мас, очолюваних парті-єю, їх рушійна сила в розвитку суспільства була окреслена значно чіткіше. Професійні спілки, розбудовані за ленінським принци-пом, для цього підходили найбільше. Звідси й така рішуча підтримка спілок з боку партії влади.  Реалізація соціальної програми чи не в першу чергу залежала від стану виробництва. На це й була спрямована реформа управління промисловістю та будівництвом. Тому й участь найчисельнішої громадської організа-ції теж спрямовувалася в те ж саме річище. Своє місце в ньому профспілки задекларува-ли на шостому Пленумі ВЦРПС, буквально через місяць після прийняття Верховною Ра-дою СРСР Закону, яким реформа вводилася в дію. Її озвучив Голова ВЦРПС В. В. Гришин. Традиційно підтримавши ініційовану парті-єю реформу та побачивши в ній особливу ту-рботу КПРС в зміцненні могутності СРСР, роз-витку його економіки та підвищенні добро-буту народу, він окреслив основні напрямки участі профспілок у її реалізації. До них були віднесені всі форми участі робітників і служ-бовців в управлінні виробництвом [7]. Зви-чайно, участь профспілок в залученні до управління широких верств населення пот-ребує самостійного дослідження. Тут ми про неї згадуємо лише тому, що розглядаємо її як одну з форм вдосконалення виробництва, а через нього здійснення відповідного впливу на реалізацію соціальної програми.  Якщо до 1960 року в раднаргоспах чітко простежується децентралізація виробництва, то з 1962 р. можна виявити поступальний зворотний рух. Централізаційна тенденція, 

на нашу думку, виявилася в скороченні кіль-кості раднаргоспів, число яких в УРСР скоро-тилося з 11 до 7, а число економічних райо-нів – до трьох. У цьому, безперечно, відчува-ється відсутність цільної і виваженої програ-ми реформ, що, очевидно, є результатом по-єднання в ході реформи двох непоєднуваних чинників – децентралізації, у вигляді раднар-госпів, з суворою централізацією у формі Держплану. Чим же іншим тоді можна пояс-нити шараханину з кількістю раднаргоспів? Про це ж свідчить і створення в 1960 р. в Українській РСР Ради народного господарст-ва (РНГ), покликаної координувати діяль-ність раднаргоспів. В 1962 р. було створено Раду народного господарства СРСР, яка коор-динувала відповідні ради республік. Їй також було передано функції Держплану СРСР.  Продовження централізації ми вбачаємо також у реорганізації партійних організацій за виробничим принципом. До такого висно-вку підводить весь попередній виклад мате-ріалу. Дійсно, ніхто ж не може заперечити того, що реформа управління здійснювалася під серйозним впливом політичних чинників, найбільш вагомим з яких було пресловуте парткерівництво. Тому, як би негативно ми до нього не ставилися, водночас ми мусимо визнати його вплив на весь процес реалізації реформи, а відтак і вимушені розглядати пар-ткерівництво повноправною складовою того-часної реформи управління. В 1962 р., на на-шу думку, була здійснена безпрецедентна спроба посилення централізаційних процесів в управлінні економікою з паралельною централізацією партійних структур. Учасни-ки Пленуму ЦК, що пройшов у листопаді 1962 року, розділивши партійні організації на про-мислові та сільські, керувалися здавалося б благими намірами. Вони сподівалися за раху-нок цієї внутрішньопартійної маніпуляції за-безпечити «більш конкретне керівництво промисловим і сільськогосподарським виро-бництвом» [8, 292]. Символічно, що невдовзі цей процес спричинив аналогічний розподіл профспілок, що простежується в 19 областях республіки. Повна нежиттєздатність пропо-нованих пертурбацій виявилася зразу ж, хоча вони й були скасовані вже після відставки М. С. Хрущова.  

ВІКТОР ДОКАШЕНКО Профспілки «Відлиги» в політичній ретроспективі реформи управління  
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Підводячи підсумок зазначимо: по-перше, реформа управління була викликана кризою системи управління і містила вагому політич-ну складову, яка позначалася і на її характері, і на її реалізації; по-друге, політична дія ре-форми спрямовувалася на підтримку діючої на той час влади не прямо, а опосередкова-но – через реалізацію вагомого соціального пакету; по-третє, проведення реформи було б неможливим без професійних спілок, функці-ональна діяльність яких була націлена одно-часно як на матеріальне виробництво, так і на соціальну сферу. За допомогою наймасові-шої організації владі вдавалося перевести до латентного стану суперечність між громадсь-кою формою власності на засоби виробницт-ва та кризою системи управління. Подальші перспективи розробки цієї теми вбачаємо в ґрунтовному дослідженні кожної з форм уча-сті профспілок в управлінні виробництвом. 
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V I K T O R  D O K A S H E N K O   
TRADE UNIONS OF THE THAW IN THE POLITICAL RETROSPECTIVE  

OF THE MANAGEMENT REFORM  
The purpose of the study is to identify and analyze the political component of the trade unions’ partici-

pation in the industry and construction’s reorganization of management, carried out by the authorities of 
the Thaw. For the purpose of its scientific solution, it is proposed to use a methodological approach, since it 
is based on the phased tracing of historical events, rather than across-cutting approach, that covers the 
wholepost-warperiod, as some authors suggest. 

This view is endorsed by the fact that the Soviet totalitarian system, which was outside of any competi-
tion, including the political one, within each stage, was preserved and remained stagnant for a long time. On 
account of this specificity, according to the author, it was closed from fresh ideas, thoughts and views, which 
increased the inhibitory effect of its development, which it needed no less than any other political system. 
The possibility of qualitative transformations arose only after the change of the political leader. 

Key  words:  the Thaw, planned system, trade unions, radnarhosps, management reform, social sphere, 
totalitarian system.  



33 №  2  (46) ,  грудень  2018 

Сучасне реформування освітньої галузі створює принципово нові умови для розвит-ку людини як особистості та держави зокре-ма. Одним із пріоритетних завдань будівниц-тва державності у період реформування є на-ціонально-культурне відродження України. Дослідження даної тематики зумовлено су-часними процесами реформи середньої та вищої освіти. У таких процесах передбачаєть-ся врахування історичного досвіду та пере-осмислення його крізь призму критичного аналізу, що дозволить здійснювати якісні зміни у відповідних напрямках.  Складними, неоднозначними і супереч-ливими можна назвати перехідні процеси в історії України. Сучасний вітчизняний освіт-

ній простір в пошуках нової освітньої політи-ки не може обійтися без звернення до істори-чного минулого. Особливо цінний досвід по-дібних перехідних віх у вітчизняній історії, прикладом яких служать 60-ті роки XX ст. Ак-туальним питанням сучасної історичної нау-ки є стан дослідження розвитку освіти у за-значений період. Людський фактор відігра-вав надважливу роль і сприяв подальшому розвитку освіти, насамперед її якості. На осо-бливу увагу заслуговує досвід роботи освіт-ніх закладів різних форм.  Сучасна історіографії представила чима-лий доробок з історії розвитку освіти в зага-льному визначенні щодо освітнього простору УРСР. Зокрема у роботах Бажана О. Г., Власова 

ОЛЕКСАНДР ШАРІН  Стан освіти на Півдні України у 60-Х роках ХХ ст.  
ВИКТОР  ДОКАШЕНКО   

ПРОФСОЮЗЫ «ОТТЕПЕЛИ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  
РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Целью исследования выступает выделение с последующим анализом политической состав-
ляющей профессиональных союзов в реорганизации управления промышленностью и строитель-
ством, осуществляемой властью с 1957 г. Доказывается, что ключевую роль в ее проведении сыг-
рали профсоюзы, которые функционально одновременно обеспечивали поддержку, как материаль-
ного производства, так и сферы потребления. В основе концептуального подхода лежит поэтап-
ный вариант исследования, а не сквозной, то есть всего поствоенного периода, как предлагают 
некоторые авторы. Определено, что власть «оттепели» основой своей стратегии определила 
курс на развитие социальной сферы, что обеспечивало ей максимально высокий уровень политиче-
ских дивидендов. 

Ключевые  слова :  «оттепель», плановая система, профсоюзы, совнархозы, реформа управле-
ния, социальная сфера, тоталитарная система.    УДК 94(477) (1960–1970) 
ОЛЕКСАНДР ШАРІН  
 

СТАН ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  
У 60-х роках ХХ ст. 

 
60-ті рр. XX ст. – надзвичайно насичений період історії України, події та процеси, що відбулися в 

зазначені роки безпосереднім чином вплинули на подальший розвиток суспільства. У статті на 
підставі узагальнення статистичних матеріалів розглядається надання повоєнному поколінню 
можливості широкого доступу до середньої, професійної та вищої освіти. Досліджується транс-
формація освітніх процесів, що стало одним із формуючих компонентів у розвитку соціуму Півдня 
України. Порівнюється збільшення чисельності людей, які здобували освіту, що пов’язано із зроста-
ючою суспільною потребою в кваліфікованих фахівцях. Подаються наслідки зазначених процесів у 
сфері освіти, які сприяли розвитку народного господарства, оскільки воно насичувалося спеціаліс-
тами різної кваліфікації, здатними швидко та ефективно використовувати нову техніку. 

Ключові  слова :  освіта, масові школи, школа-інтернат, університет, технікум, науково-
дослідний інститут. 
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В. С., Мицика Ю. А. характеризується важлива віха у концептуалізації знань про розвиток освіти, науки і культури в середині 1960–1980-х рр. Аналіз матеріалів опрацьованих праць показав, що здебільшого результатами дослідження стали питання загальноукраїн-ської освіти із поєднанням науки і культури в хронологічний період, який виходить за межі дослідження, що окреслені у статті. Окремого висвітлення Миколаївської, Одеської та Херсонських областей, як складових півден-ноукраїнського регіону в контексті визначе-ної тематики немає [1, 14].  Метою статті є порівняльний аналіз освітніх закладів які діяли у трьох областях Півдня України враховуючи їх специфіку та спираючись на статистичні показники проце-сів розвитку зазначеної галузі.  Після XX з’їзду КПРС почалися спроби ре-формування всіх сфер суспільного життя, що позначилося й на стані освіти. Визначною рисою у СРСР та УРСР є переважна кількість спеціалістів із середньою освітою. Тобто, освітній рівень, який надавали середні спеці-альні школи, навчальні установи, готували фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства, а саме дер-жавного управління, освіти, культури, охоро-ни здоров’я тощо. До системи освітніх закла-дів, що надавали такий освітній рівень, вхо-дили технікуми, училища та спеціальні шко-ли, із відривом (на денних відділах) і без від-риву (на вечірніх і заочних) від виробництва. У такі освітні заклади приймали осіб, які за-кінчили восьмирічну або здобули повну за-гальну середню освіту у школі та склали вступні іспити. Щодо навчання існували віко-ві обмеження: на денній формі навчалися особи віком до 30 років, на вечірній та заоч-ній формах вікового обмеження не передба-чалося.  На початку 60-х рр. безпосередньо в Ми-колаєві працювали масові школи (денні) і школи робітничої молоді (вечірні). На підста-ві архівних джерел можна проаналізувати динаміку їх основних показників. У 1960 р. в Миколаєві діяла 41 масова школа, з них 14 восьмирічних, 27 середніх та 6 шкіл-інтер-натів (2 спеціального призначення) і 14 вечі-рніх шкіл [3, с. 3; 4, с. 2]. У вечірніх школах 

нараховувалося 207 класів із загальною чи-сельністю 4 366 учнів [4, 4]. Вечірні навчальні заклади були повністю укомплектовані педа-гогічними кадрами. У масових школах нара-ховувалося 855 класів, у яких навчалося 26 194 учні [3, 4]. Якщо порівнювати предста-влені цифри з показниками 1965 р., то в Ми-колаєві діяло 954 класи масових шкіл і  370 вечірніх, відповідно, кількість учнів скла-дала 32 145 денної та 9 209 вечірньої форми навчання. У 1968–1969 навчальному році на-раховувалося 48 шкіл із загальною кількістю 1 092 денних класи, де навчалося 38 798 уч-нів [7, 2; 8, 2; 10, 3]. За роки семирічки в Одеській області спо-руджено 314 нових шкіл, 578 навчальних майстерень, 138 спортивних залів.  Протягом 1961–1965 рр. у Херсонській області введено в дію 22 школи. В подальшо-му їх кількість щорічно збільшувалася на  5–10. У 1970 р. працювало 49 загальноосвіт-ніх шкіл, у них нараховувалося 38 781 учнів та понад 2,3 тис. учителів.  У 1964 р. Пленум ЦК КПРС і Рада Мініст-рів СРСР прийняли постанову «Про зміни тер-міну навчання в середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах із виробни-чим навчанням» [20]. Школи переходили на 10-річне навчання. Причинами відмови від 11–річного навчання стали: демографічна криза (школу закінчували діти війни), слабка матеріально-технічна база виробничого на-вчання. У 1966 р. до «Закону про школу» вно-сяться часткові зміни – скасовується обов’яз-кова професійна підготовка в загальноосвіт-ніх школах. Вона не витримала випробувань життєвою практикою і не відповідала реаль-ним потребам часу. У 1966 р. приймається постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконален-ня роботи середньої загальноосвітньої шко-ли», відповідно до якої в країні запроваджу-валася загальна обов’язкова середня освіта [19].  У 1966 р. у Миколаєві діяло 48 загальноо-світніх шкіл і шкіл-інтернатів, у яких навча-лося 41,7 тис. дітей. Із кожним роком збіль-шувалася мережа дошкільних закладів. За 5 років (1966–1970 рр.) відкрито і розширено 23 дитячих садки та ясел на 7,5 тис. місць. 
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Понад 11 тис. учнів навчається в середніх спеціальних закладах.  Важливим чинником прогресу соціуму став розвиток середньої, спеціальної та ви-щої освіти. Проведений аналіз статистичних даних показав, що спеціалістів із середньою спеціальною освітою було більше, аніж спеці-алістів із вищою освітою, зайнятих у народ-ному господарстві. По всій території СРСР у численних за-кладах вищої освіти (ЗВО) відкривалися нові факультети, що зумовлювало розвиток та розширювало можливості для освітньо-наукової діяльності. Створення науково-дослідних центрів і лабораторій поширюва-лося майже на всі радянські ЗВО. Вагомим здобутком того часу в освітній сфері стало створення у 60-х рр. мережі науково-дослідних інститутів. У подальшому у 1970–1980-х рр. зміни в освітній галузі спрямовува-лися на приділення більшої уваги професій-ній підготовці у школах і технікумах, що мож-ливо порівняти із сучасною дуальною фор-мою навчання.  Основою середньої спеціальної освіти стало поєднання навчання з виробничою працею, а саме предмети загальноосвітнього циклу поєднувалися із загально-технічними. Тобто, випускники середніх спеціальних шкіл окрім документу про освіту, одразу отриму-вали роботу за фахом. В УСРС у 1960–1961 навчальному році таких шкіл налічувалось 595 і навчалося 398,2 тис. учнів, у 1970–1971 навчальному році налічувалося 755 і навча-лося 797,2 тис. учнів. Отже, відбулося збіль-шення загальної кількості учнів на 200 %, а на 126,8 % збільшилася кількість таких шкіл.  У 60-х рр. на Півдні України чисельність спеціалістів із середньою спеціальною і ви-щою освітою, занятих у народному господар-стві збільшувалася. На Одещині загальна кі-лькість спеціалістів із вищою освітою та се-редньою спеціальною у 1960 р. складала 94,3 тис. чол., у 1965 р. їхня кількість зросла на 137,9 % – до 127,9 тис чол. відповідно. Якщо у 1960 р. чисельність спеціалістів із вищою освітою складала 43,5 тис. чол., із серед-ньою – 50,8 тис. чол., у 1965 р. ця пропорція складала відповідно 59,7 тис. чол. та 70,0 тис. чол., причому кількість спеціалістів із серед-

ньою освітою у 1960 р. була більше на  116,7 %, а в 1965 р. – на 117,2 %. Станом  на 1968 р. загальна кількість спеціалістів налі-чувала 179,1 тис. чол., із них 83,3 тис. чол. із вищою освітою та 95,3 тис. чол. із середньою освітою. У відсотковому показнику збільшен-ня спеціалістів із середньою освітою складало 114,4 %, а отже порівняно з 1960 та 1965 рр. спеціалістів із вищою освітою стало більше [16].  У Миколаївській області загальна чисель-ність спеціалістів із середньою спеціальною і вищою освітою у 1960 р. складала 41,4 тис. чол., у 1965 р. їхня кількість зросла на  129,9 % до 53,8 тис чол. Якщо у 1960 р. чи-сельність спеціалістів із вищою освітою скла-дала 15,4 тис. чол., із середньою – 26,0 тис. чол., у 1965 р. ця пропорція складала 19,1 тис. чол. та 37,7 тис. чол., причому кількість спеці-алістів із середньою освітою у 1960 р. була більше на 168,8 %, а в 1965 р. – на 197,3 %. Станом на 1968 р. загальна кількість спеціа-лістів налічувала 67,2 тис. чол., із них 24,7 тис. чол. та 42,5 тис. чол. із середньою, що у відсотковому показнику складало більшість спеціалістів із середньою освітою 172,1 %. Отже порівняно з 1960 р. та 1965 р. спеціаліс-тів із вищою освітою стало більше [17].  На Херсонщині кількість спеціалістів із вищою освітою і середньою спеціальною у 1960 р. становила 32,4 тис. чол., у 1965 р. їхня кількість зросла на 116,7 % до 37,8 тис чол. Якщо у 1960 р. чисельність спеціалістів із ви-щою освітою складала 12,4 тис. чол., із серед-ньою освітою – 20,5 тис. чол., у 1965 р. ця про-порція відповідно складала 17,6 тис. чол. та 30,2 тис. чол., причому кількість спеціалістів із середньою освітою у 1960 р. була більше на 165,3 %, а 1965 р. на 171,5 %. У 1966 р. чисель-ність спеціалістів з вищою освітою і середньою спеціальною, що були зайняті у народному гос-подарстві, збільшилася до 41,6 тис. чол. [18]. У Миколаєві функціонували технікуми: торгівлі, кооперативний, будівельний, судно-будівний, залізничний, сільськогосподарсь-кий. Крім того освіту надавали: музичне, ме-дичне, професійно-технічні училища та море-хідна школа. Молодь на Херсонщині мала можливість здобувати освіту в 12 середніх спеціальних 

ОЛЕКСАНДР ШАРІН  Стан освіти на Півдні України у 60-Х роках ХХ ст.  
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навчальних закладах, 17 професійно-техніч-них школах та двох спецшколах. Середні спе-ціальні освітні заклади представляли: море-хідні училища ММФ та рибної промисловості, судномеханічний, машинобудівний та гідро-метеорологічний технікуми, медичне, музич-не та культурно-освітнє училища тощо. У Херсоні розташовувався український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства. Цей заклад вивчав і впрова-джував основні агротехнічні прийоми оброб-ки пшениці на зрошуваних землях, цукрових буряків, гороху, кукурудзи, помідорів; опра-цьовував норми, строки та засоби внесення добрив, систему використання їх у сівозмі-нах. Дослідну роботу проводили наукові спів-робітники Херсонського сільськогосподарсь-кого інституту ім. О. Д. Цюрупи, зокрема док-тори наук, професори С. Д. Лисогоров, Я. В. Чугунін, Д. Т. Шапошников, які працюва-ли над актуальними питаннями сільськогос-подарської науки. Звернемо увагу на специфіку розвитку вищої освіти в цей час. У 60-х рр. Одещина мала вісім вищих навчальних закладів, Херсо-нщина чотири вищих навчальних заклади, Миколаївщина – п’ять. Фахівців у Миколаївській області готува-ли такі ЗВО – кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова, педагогічний інсти-тут ім. В. Г. Бєлінського, Первомайський зага-льнотехнічний, Миколаївський будівельний та Миколаївський культурно-освітній факу-льтети. У них навчалося 9,5 тис. студентів. 16 середніх спеціальних навчальних закладів охоплювали 15,9 тис. юнаків і дівчат. Якщо в 1960 р. на кожну тисячу чоловік населення області 128 чол. мали вищу і середню освіту, то в 1970 р. – 255. У 1970 р. у закладі працю-вало1 277 науковців. Одним із відомих технічних закладів ви-щої освіти СРСР став кораблебудівний інсти-тут ім. адмірала С. О. Макарова, у якому діяли п’ять факультетів: кораблебудівний, маши-нобудівний, електрообладнання суден із ве-чірнім відділенням, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів суднобу-дівної промисловості, а також вечірній філіал у Херсоні. За роки семирічки та восьмої п’яти-річки в інституті написано майже 500 науко-

вих праць теоретичного й експерименталь-ного характеру. Суттєвий внесок у технічний прогрес суднобудування СРСР зробили член-кореспондент АН УРСР професор В. М. Візник, доктор технічних наук професор Ю. В. Ремеза, лауреат Ленінської премії професор Я. X. Со-рок, доктор технічних наук професор В. І. Тульчій. 18 вересня 1970 р. Миколаївський кораб-лебудівний інститут ім. адмірала С. О. Мака-рова за заслуги в підготовці інженерних кад-рів і досягнення в розвитку наукових дослі-джень відзначено державною нагородою.  Миколаївський педагогічний інститут ім. В. Г. Бєлінського мав чотири факультети – фізико-математичний, мовно-літературний, музично-педагогічний і фізичного вихован-ня, де в 1970 р. навчалося на денному і заоч-ному відділеннях 2 700 студентів. Свідчен-ням розширення матеріально-технічної бази стало введення у 1964 р. нового корпусу ін-ституту. У різних місцях Радянського Союзу працювали випускники цього закладу освіти, серед них член-кореспондент АН УРСР док-тор хімічних наук І. А. Шека, професори М. А. Комарницький, О. Чорний, Г. К. Цімер-ман та інші. За успішну підготовку кадрів і в зв’язку з 50-річчям існування в 1964 р. інсти-тут було нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. У 1970 р. в Миколаєві відкрито будівельний факультет Одеського інженерно- будівельного інституту. У Херсоні спеціалістів із вищою освітою готували педагогічний інститут імені Н. К. Крупської, сільськогосподарський інсти-тут імені О. Д. Цюрупи, філіал Одеського тех-нологічного інституту імені М. В. Ломоносо-ва, філіал Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С. О. Макарова. Розширили свою діяльність вищі навча-льні заклади Одещини. У 1967–1968 навчаль-ному році на всіх відділеннях ЗВО – стаціона-рних, вечірніх і заочних освіту здобували 84 тис. студентів.  В Одеському Всесоюзному селекційно-генетичному інституті виведено низку цін-них сортів сільськогосподарських культур. Зокрема, значний теоретичний і практичний інтерес становлять роботи академіка Ф. Г. Кириченка зі створення сортів нової для 
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Півдня України культури – озимої твердої пшениці.  В українському інституті очних хвороб (м. Одеса) розробили метод тканинної тера-пії, який дістав широке визнання. У 1963 році професор інституту Л. Ліннік уперше в світі здійснив успішну лазерну коагуляцію, «приварив» сітківку ока людини, поклавши початок ері «лазерів в офтальмології». На той час аналогів фотокоагулятора ОК-1, світовій медицині не існувало. Встановлений стиму-люючий ефект малих енергій лазерного ви-промінювання на функції сітківки, став осно-вою лікування дистрофічних захворювань. У подальшому зір було повернуто тисячам па-цієнтів. Цей науковий заклад згодом перетво-рено на український Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені академіка В. П. Філа-това.  В Одеському політехнічному інституту група викладачів під керівництвом професо-ра В. О. Добровольського сконструювала електронні ваги.  У 1960 р. кількість дипломованих спеціа-лістів Миколаївського філіалу Ленінградсь-кого центрального науково-дослідницького інституту технології суднобудування, а саме інженерно-технічних робітників, збільшила-ся на 12 % порівняно з попереднім роком.  Таким чином, у 60-х рр. ХХ ст. склалася і функціонувала досить результативна систе-ма підготовки кадрів. На Півдні України в до-сліджуваний період вона отримала подаль-ший розвиток, планомірно збільшуючи відсо-тковий показник залучених у освітній процес людей. Аналіз статистичних показників дає можливість визначити динаміку постійного збільшення кількості освітніх закладів усіх типів. У систему підготовки кадрів входили школи, професійно-технічні училища, середні спеціальні навчальні заклади та заклади ви-

щої освіти, що реалізовували освітні програ-ми відповідного рівня.  
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ОЛЕКСАНДР ШАРІН  Стан освіти на Півдні України у 60-Х роках ХХ ст.  

O L E X A N D R  S H A R I N   
EDUCATION IN THE SOUTH OF UKRAINE IN THE 60’S OF THE XX CENTURY  
The 60’s of the XX century. – an extremely rich period of Ukrainian history, events and processes that 

took place in the years indicated have directly influenced the further development of society. In the article 
on the basis of generalization of statistical materials the provision to the post-generation of the possibility 
of wide access to secondary, vocational and higher education is considered. The transformation of educa-
tional processes is studied, which became one of the forming components in the development of the society 
of the South of Ukraine. Compares the increase in the number of educated people, which is due to the  
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Інтеграція у Європейський Союз, визна-чена на рівні вищого державного керівницт-ва ключовим пріоритетом зовнішньої політи-ки України, зумовлює стійкий інтерес до про-блеми як на рівні широкої громадськості, так і наукового співтовариства, спричиняє необ-хідність фахового осмислення генезису взає-мин між Україною та ЄС, вивчення ключових, з точки зору реалізації інтеграційної страте-гії, подій, обґрунтування тенденцій розвитку взаємин, з урахуванням взаємопов’язаних внутрішніх та зовнішніх чинників, які на них впливають. 

Безперечно, взаємини між Україною та ЄС є однією з провідних тем української історич-ної науки останніх років, і в міру просування держави шляхом європейської інтеграції, множення нею успіхів та здобутків, зацікав-леність проблемою зростає. За цей час історі-ографія поповнилася низкою узагальнюю-чих, монографічних колективних та індивіду-альних праць, наукових статей, присвячених різноманітним аспектам європейської інтег-рації України, взаємин з Європейським Сою-зом (С. Василенко, С. Віднянський, О. Горенко, О. Ковальова, В. Копійка, А. Кудряченко,  

growing social need of skilled specialists. The consequences of these processes in the field of education that 
contributed to the development of the national economy are presented, because it is saturated with special-
ists of various skills who are able to quickly and efficiently use the new technology. 

Keywords:  education, mass schools, boarding school, university, technical school, research institute. 
 
АЛЕКСАНДР  ШАРИН    

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 60-х годах хх века  
60-е гг. XX в. – очень насыщенный период истории Украины, события и процессы, произошедшие 

в указанные годы, непосредственным образом повлияли на дальнейшее развитие общества. В ста-
тье на основании обобщения статистических материалов рассматривается предоставление по-
слевоенному поколению возможности широкого доступа к среднему, профессиональному и высше-
му образованию. Исследуется трансформация образовательных процессов, что стало одним из 
формирующих компонентов в развитии социума Юга Украины. Сравнивается увеличение численно-
сти людей, которые получали образование, что связано с растущей общественной потребностью 
в квалифицированных специалистах. Приводятся последствия указанных действий в сфере обра-
зования, которые способствовали развитию народного хозяйства, поскольку оно насыщалось спе-
циалистами различной квалификации, способными быстро и эффективно использовать новую 
технику. 

Ключевые  слова :  образование, массовые школы, школа-интернат, университет, техникум, 
научно-исследовательский институт.    УДК 327(477) «1991/2017» 
НАТАЛІЯ ЧОРНА 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМИН  

З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 

У статті проаналізовано становлення взаємин України з Європейським Союзом та їх генезис 
крізь призму внутрішніх та зовнішніх викликів, обґрунтовано вибір інтеграції у ЄС ключовим пріо-
ритетом зовнішньої політики держави, доведено його історичну, географічну, етнополітичну, со-
ціокультурну та ментальну обумовленість, а також, у світлі подій останніх років, безальтерна-
тивність для України. 

Ключові  слова :  Україна, Європейський Союз, європейський вибір, європейська інтеграція, 
«Східне партнерство». 
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Ю. Макар, В. Манжола, ін.). Доволі розповсю-дженим стало обговорення проблеми на нау-кових конференціях, круглих столах, семіна-рах, реалізація тематичних дослідницьких проектів. Та, з огляду на те, що взаємини з ЄС продовжують залишатися для нашої держави вкрай актуальними, а також той факт, що від-буваються вони в сучасний нам час, продов-ження наукових пошуків за тематикою є, без-перечно, на часі. Метою статті є аналіз взаємин України з Європейським Союзом – від започаткування та до сьогодні, обґрунтування зумовленості характеру та спрямованості співпраці сукуп-ністю взаємопов’язаних внутрішніх та зовні-шніх детермінант, доведення її безальтерна-тивності для України. Фактично з моменту проголошення неза-лежності України і досі термін «Європа» (у значеннях «Європейський Союз», «Європей-ська цивілізація», «Європейська культурна спільнота») є одним із найбільш вживаних у словнику сучасників, на шпальтах українсь-ких газет, в теле- та радіоефірах. Не меншою популярністю користується поняття «євро-пейський вибір України» – візитівка зовніш-ньої політики держави, ключовий вектор її орієнтації у геополітичному просторі Європи, успіхам реалізації якого підпорядковані внут-рішні трансформації. Та, попри неабияку по-пулярність вже в 1991 р. концепту європейсь-кого вибору України, який передбачає вста-новлення та поглиблення якнайщиріших двосторонніх зв’язків з країнами Європи, ак-тивну участь у виробленні континентальної системи безпеки, а також входження держави до провідних європейських інститутів та роз-виток в контексті Європейської цивілізації, правові засади двосторонніх взаємин з Євро-пейським Союзом були закладені лише кіль-ка років по тому, з підписанням 14 червня 1994 р. Угоди про партнерство та співробітни-цтво (набула чинності 1 березня 1998 р.). На-ступний значний успіх на шляху поглиблення співпраці сторін мав місце лише в 2005 р. та був пов'язаний з ухваленням Плану дій Украї-на – ЄС (ПД) з трирічним терміном дії. Жодною мірою не ставлячи під сумнів значимість цих подій для України, видається необхідним, разом з тим, віднайти відповідь 

на питання чому, приміром, Польща вже в 2004 р. набула членства в Європейському Со-юзі, а Україна роком по тому отримала лише План дій, реалізація якого жодною мірою не гарантувала їй набуття в найближчій перспе-ктиві навіть статусу асоційованого члена ЄС? Виходячи з того, що євроінтеграційні успіхи Республіки Польща авторкою цією праці вже неодноразово були обгрунтовані в поперед-ніх публікаціях [6], спробуємо віднайти від-повіді лише на другу частину запитання. А їх, на наше переконання, декілька. По-перше, більшість провідних західних фахівців досі мають значні сумніви щодо геополітичної самостійності України та розглядають її чи то як «буферну територію» між Заходом та Схо-дом (Європою та Росією), чи то як сферу впливу Кремля, сприяння просуванню якої у західному напрямку не є безпечним, в тому числі для самої Європи, і події останніх років є красномовним тому підтвердженням. По-друге, Європейський Союз, за задумом «батьків засновників», є цивілізаційною спі-льністю країн, громадяни яких сповідують тотожні цінності, і незмінною передумовою інтеграції нової країни до міжнародної спіль-ноти є ідентифікація її громадян себе з євро-пейцями. Україна ж, в у геополітичному сенсі знаходиться на стикові двох, ворожих між собою, цивілізацій та в силу історичного роз-витку є «цивілізаційно розірваною». Тради-ційно Західна Україна розмовляє українсь-кою мовою, має стійкі націоналістичні погля-ди та «дивиться на Захід», водночас Східна Україна є здебільшого російськомовною, спо-відує православ’я східного зразка та тяжіє до Росії. І лише трагічні події кількох останніх років внесли в самоідентифікацію громадян України суттєві зміни і в спільній своїй біді населення стало більш єдиним. Згідно ре-зультатів соціологічних опитувань, проведе-них авторитетними українськими агенціями, впродовж останніх років підтримка українця-ми вступу держави до ЄС стабільно зростає. По-третє, в силу історичного розвитку в контексті різних геополітичних регіонів в Україні, на відміну, знову ж таки, від Польщі, фактично відсутня єдина історично сформо-вана парадигма зовнішньої політики, а за ро-ки незалежності так і не вдалося підготувати 

НАТАЛІЯ ЧОРНА Європейський вибір України: проблеми реалізації крізь призму взаємин з Європейським Союзом  
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Стратегію зовнішньої політики держави. «В Україні є закон про засади зовнішньої і внут-рішньої політики, але стратегії немає. Немає закону, який би концептуально окреслював пріоритети зовнішньої політики України», – йдеться у заяві екс-міністра МЗС України Б. Тарасюка [8]. Разом з тим, «для України як нового актора постбіполярної системи особ-ливо важливо виробити науково обґрунтова-ну національну стратегію з урахуванням дос-віду інших держав, однак базуючись на влас-них інтересах і враховуючи помилки попере-дньої історії державного будівництва», – на-голошується у публікації С. Віднянського [4, с. 13]. 23 червня 2017 р. у Верховній Раді України були презентовані «Рекомендації з підготовки «Стратегії зовнішньої політики України», розроблені експертами Інституту соціально-економічних досліджень. «Концепцію зовнішньої політики України, – наголошує її автор М. Капітоненко, – довело-ся писати під час кризи системи європейської безпеки і на тлі погіршення глобальної без-пеки у світі. Одними з важливих факторів цієї кризи є російська окупація Криму і російська присутність у збройному конфлікті на сході України» [8]. Щоправда, як відомо, далі обго-ворення справа не пішла, і доленосний доку-мент так і не було схвалено. Утім, слід зазначити, пріоритетність єв-ропейського вибору зовнішньої політики України задекларована низкою нормативно-правових актів. Уперше про безпосередню участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах було заявлено в Декларації про державний суверенітет Украї-ни (16 липня 1990 р.), далі були «Основні на-прями зовнішньої політики України», схвале-ні ВРУ 2 липня 1993 р., вже згадувана Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, ін. Паралельно мало місце підписання двосторонніх договорів та угод з зарубіжними країнами Європи, обов’язковим пунктом в яких значилося положення про європейський контекст взаємин. Про незмін-ність європейського вибору зовнішньої полі-тики України, стратегічний характер її взає-мин з ЄС в своїх посланнях до ВРУ заявляли всі президенти України, про це йшлося на чи-сленних офіційних міжнародних заходах, в тому числі на найвищому рівні. Європейсь-

кий вибір, таким чином, перетворився на ключовий вектор зовнішньої політики Украї-ни. Щоправда, ЄС у відповідь на нього демон-стрував здебільшого байдужість та пасивну нейтральність. Взаємини по лінії Україна – ЄС дещо акти-візувалися, а започаткований нею партнерсь-кий діалог набув постійного характеру з на-буттям 1 березня 1998 р. чинності Угодою про партнерство та співробітництво. Впро-довж кількох наступних років президентом Л. Кучмою було зроблено низку вкрай важли-вих кроків на шляху організаційно-правового оформлення європейського вибору України. Неабияку роль у зближенні сторін, зокрема, відіграли консультації на найвищому полі-тичному рівні, організовані в рамках щоріч-них самітів Україна – ЄС. 8 червня 1998 р. Україною було зроблено офіційну заяву про прагнення набуття асоційованого членства в Спільності, 11 червня 1998 р. президент Л. Кучма підписав «Стратегію інтеграції Украї-ни до ЄС». Відповіддю ж Спільноти на кроки української влади стало проголошення у гру-дні 1999 р. Спільної стратегії ЄС щодо Украї-ни, в рамках якої передбачалося надання на-шій державі допомоги в проведенні реформ, розбудови демократичного суспільства, інте-грації в економічний простір Європи, ін. У квітні 2000 р. президентським указом, своєю чергою, було схвалено Програму інтеграції України до ЄС, положення якої закладали під-валини для щорічних Планів дій – свого роду «дорожніх карт» для органів виконавчої вла-ди, відповідальних за успіхи просування України шляхом європейської інтеграції. У липні 2008 р. ВРУ схвалила Державну цільову програму інформування громадськості з пи-тань європейської інтеграції, у вересні 2000 р. з ініціативи президента Л. Кучми було створено Національну раду з питань адапта-ції законодавства України до законодавства ЄС. Мала місце також низка інших заходів, реалізованих українською владою заради по-глиблення взаємин з ЄС, а також кроків у від-повідь, ініційованих Спільнотою. Стосунки сторін, таким чином, вийшли на якісно новий виток і наявними були всі підстави для про-довження їх поступу по висхідній, щоправда, під тиском поглиблення деструктивних внут-рішньополітичних процесів («справа Гонгад-
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зе», «справа кольчуг», зростання тіньової економіки, згортання свободи слова, ін.), а також де-факто двовекторної зовнішньої по-літики України, досягти цього не вдалося. Небезпідставно, особливо з огляду на вилу-чення в 2003 р. президентом Л. Кучмою з За-кону України «Про національну безпеку України» положення про членство України в НАТО та інтеграцію до ЄС як стратегічні цілі держави, Брюссель відмовився не лише нада-ти, а навіть пообіцяти Україні статус асоційо-ваного члена. Підстави для нових позитивних зрушень у взаєминах між Україною та Європейським Союзом з’явилися лише в постпомаранчевий період. Безперечно, президент В. Ющенко, тільки-но прийшовши до влади, користував-ся на Заході безпрецедентним серед україн-ських очільників держави кредитом довіри, то ж не дивно, що вже 21 лютого 2005 р. у рамках засідання Ради з питань співробітни-цтва Україна – ЄС у Брюсселі було підписано двосторонній «План дій Україна – Європейсь-кий Союз» – основний інструмент в Європей-ській політиці сусідства, який, по суті, озна-менував продовження діалогу, попередньо започаткованого сторонами. 25 лютого  2005 р. безпосередньо для України Спільно-тою було схвалено статус «Спеціальне сусідс-тво». Передбачалося, що за умови успіху полі-тичних та соціально-економічних трансфор-мацій, визначених Планом дій, Україні буде запропоновано підписання угоди про полі-тичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС. Незабаром, щоправда, стало відомо, що подібні плани ЄС запропонував також низці інших держав (Йорданії, Ізраїлю, Молдові, Марокко, Палестинській Автономії, Тунісу), апріорі позбавлених реальних підстав для інтеграції в Спільноту, чим продемонстрував, з однієї сторони, свою неготовність у найбли-жчому майбутньому вирішити питання член-ства України в ЄС, водночас, з іншої, – недос-коналість Європейської політики сусідства, її невідповідність існуючим реаліям. Відтак, у 2006 р. з ініціативи Польщі та за погодженням з головними союзними інсти-тутами в межах діючої ЄПС фахівці почали розробляти окремий її напрям, пов'язаний з сусідами на східному кордоні ЄС. Східні сусіди невипадково виявилися виокремленими со-

юзниками в окрему групу, адже саме цей регі-он приховує в собі як колосальні можливості, так і небезпеки, серед яких – перебої з поста-чанням енергоресурсів унаслідок конфліктів між Росією і сусідніми країнами, нерозв’язані конфлікти в Придністров’ї й Нагірному Кара-басі, Південній Осетії та Абхазії. Що ж до України, вона займає окремішнє місце в полі-тиці Республіки Польща, головного ініціато-ра та активного промоутера «Східного парт-нерства», з поміж усіх держав-членів ЄС най-більше зацікавленого у тому, аби на східному кордоні Спільноти, а заразом кордоні РП з «іншим світом», панували стабільність, поря-док та процвітання. І в цьому контексті вкот-ре слід згадати добре відому як політикам, так і широкому загалу тезу про те, що без не-залежної України не буде незалежної Польщі, а ескалація українсько-російського конфлік-ту, свідками якого ми є, приховує в собі за-грозу не лише для самої України, але й для Польщі також. Сприяння Україні у взаєминах з ЄС вже давно встигло стати візитівкою зов-нішньої політики офіційної Варшави, а остан-ня – лобістом українських інтересів на тере-нах європейсько-атлантичного простору. Зауважимо, що започаткування окремої програми щодо східних сусідів не один раз обговорювалася на зустрічах країн-членів Вишеградської четвірки, члени якої погоджу-валися з тим, що запуск багатобічного фор-мату для Східної Європи украй необхідний, проте з практичного боку серед них було ба-гато розбіжностей. У підсумку, Польща поча-ла проводити паралельні переговори щодо «Східного Партнерства» зі Швецією [3]. Оста-точне рішення про започаткування програми Європейський Союз прийняв під впливом ро-сійсько-грузинського збройного конфлікту в серпні 2008 р.  Презентована у травні 2008 р. на Раді ЄС та урочисто відкрита Європейським Союзом на Празькому установчому саміті у травні 2009 р., польсько-швецька програма «Східне партнерство» передбачає особливий формат співпраці ЄС з країнами на східному кордоні та основоположною своє метою має ведення багатостороннього та двостороннього діало-гу з ними на предмет підписання угод про асоціації та сприяння у проведенні глибин-них демократичних реформ, встановлення 
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верховенства права. Окрім України, до фор-мату співпраці залучені також Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова – постра-дянські держави, які тією чи іншою мірою демонстрували бажання рухатися в бік Євро-пи та досягли на цьому шляху певних успіхів, а також, з огляду на географію свого розмі-щення та потенціал, виявилися стратегічно важливими для союзників. За участю глав держав та глав урядів дер-жав-членів і держав-партнерів що два роки проводяться саміти (таким чином, до сьогод-ні їх відбулося п’ять: 7 травня 2009 р. у Празі, 29–30 вересня 2011 р. у Варшаві, 28–29 лис-топада 2013 р. у Вільнюсі, 21–22 травня 2015 р. у Ризі, 24 листопада 2017 р. у Брюсселі). Події, пов’язані з більшістю з них, були доленосни-ми для України. Згадати хоча б Вільнюський саміт партнерства, «провалений» В. Янукови-чем – попри очікування, рішенням президен-та Україна відмовилася підписати Угоду про асоціацію, чим, з однієї сторони, продемонст-рувала наявність у влади більш пріоритет-них, ніж інтеграція до Євроспільноти, зовніш-ньополітичних устремлінь, водночас, з ін-шої, – поставила під питання успішність як «Східного партнерства», так і Польщі як моде-ратора взаємин Європейського Союзу з сусіда-ми на Сході. Зауважимо, що Україна була пер-шою з-поміж країн-партнерів «Східного Парт-нерства», яка в 2007 р. почала переговори про підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а в бере-зні 2012 р. парафувала її, тому були всі підста-ви вважати, що саме наша держава стане пер-шою, хто цю угоду підпише. На користь подіб-ним сподіванням позначалися також настрої широкого загалу: у 2013 р. 59 % українців під-тримували ідею європейської інтеграції дер-жави, водночас проти були лише 24 % опита-них [5]. Та сильний тиск на українську владу Кремлівського керівництва у поєднанні з не-спроможністю ЄС запропонувати офіційному Києву вигідні умови співпраці, спричинили до невтішних для України результатів саміту [2]. За усі десять років, що відділяють нас від моменту започаткування польсько-швецької ініціативи, як у самому Європейському Союзі, так і в країнах, на які вона безпосередньо спрямовується, відбулося багато змін. Та, як-що Азербайджан, Вірменія та Білорусь під впливом внутрішніх чинників опинилися в 

хвості євроінтеграції, нашій державі, навпа-ки, вдалося досягти помітних успіхів. «Серед шести країн Східного партнерства, – переко-наний О. Чумаченко, – Україна в багатьох пи-таннях стоїть попереду інших країн. І це ство-рює специфічну роль України як пілотного учасника Східного партнерства» [7]. Увагу, зокрема, привертають декілька вкрай важли-вих, з точки зору перспективи європейського її майбутнього, моментів. Так, виконавши всі умови, 11 червня 2017 р. Україна отримала без-візовий режим з ЄС, а вже 1 вересня 2017 р. на-була чинності Угода про асоціацію з Європей-ським Союзом. Годі й казати, що від моменту її підписання 21 березня та 27 червня 2014 р. (політична та економічна частини відповід-но) й до впровадження Україна відчувала ша-лений тиск Російської Федерації, яка, вважа-ючи нашу державу своєю вотчиною, шляхом застосування військової сили намагалася не допустити її зближення з Європою. Та, попри триваючий конфлікт на Сході та анексію Кри-му Росією, дедалі очевиднішим стає той факт, що Україна, аналогічно Грузії та Молдові, вже вичерпала можливості партнерства та потре-бує нових, поглиблених форм співпраці. Ще відносно недавно сподівання виходу взаємин з ЄС на якісно новий рівень у Києві пов’язували з V самітом «Східного партнерст-ва», що в листопаді 2017 р. пройшов у Брюс-селі. «Місце його проведення, – наполягає ко-місар із політики сусідства Й. Ган, – вибрано не випадково; це робиться для того, щоб за-свідчити: партнерство з сусідами з постра-дянського простору – це справа всієї співдру-жності, а не лише країн, що географічно заці-кавлені у розширенні зв’язків на східних кор-донах ЄС» [3]. Та, всупереч піднесеним заявам європейських лідерів, прийнята на саміті де-кларація принесла Україні розчарування: по-при визнання «європейських прагнень та єв-ропейського вибору» нашої держави, питання її вступу до Спільноти залишилося відкритим на невизначений термін. Серед чинників, що негативним чином впливають на перспективи європейської інтеграції України, – триваючий конфлікт на Донбасі та недостатньо успішні, на думку євросоюзних політиків, реформи. У виступі голови Єврокомісії Ж.-К. Юнкера, зок-рема, наголошувалося на проблемах рефор-мування судової системи та боротьбі з коруп-
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НАТАЛІЯ ЧОРНА Європейський вибір України: проблеми реалізації крізь призму взаємин з Європейським Союзом  цією. Водночас, значною мірою на результати саміту вплинула також інституційна неготов-ність самого ЄС до наступного розширення, а також дедалі більш відчутний скепсис євро-пейців, невдоволених міграційною кризою та терористичними загрозами, а відтак, негото-вих голосувати за політиків, нехай навіть опо-середковано дотичних до поповнення Спіль-ноти новими країнами-членами. «Як Євросою-зові, так і Україні, Грузії та Молдові, які вже мають із ЄС угоди про асоціацію та безвізові режими, ще є до чого докладати зусиль», – за-уважив з цього приводу Й. Ган [3]. Так, попри відсутність у прийнятій декларації бажаних для України рядків, у ЄС, разом з тим, не від-мовляються від поглиблення співпраці з на-шою державою: за умови, якщо офіційний Ки-їв надалі рухатиметься у напрямку демокра-тичних реформ і допоки цей процес буде поз-начений очевидними позитивними результа-тами, Брюссель готовий надавати Україні фі-нансову допомогу, відкривати принади євро-пейського ринку і безвізову свободу [1]. Посилаючись на думку фахівців, а також відповідно до особистих переконань, здобут-ки України на шляху європейської інтеграції, рівно як і спроможність ЄС гарантувати їй ус-піхи просування шляхом інтеграції у ЄС, – пи-тання риторичне та спричиняє до дискусії. Не викликає заперечень, водночас, той факт, що триваюча актуальність проблеми європейсь-кої інтеграції України надалі спричинятиме до продовження наукових пошуків навколо її 

вивчення та супроводжуватиметься появою нових наукових напрацювань у цій площині, адже наявний на сьогодні масив праць недо-статньо вичерпує зміст проблеми.  
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В статье проанализировано становление взаимоотношений Украины с Европейским Союзом и 
их генезис сквозь призму внутренних и внешних вызовов, обоснован выбор интеграции в ЕС ключе-
вым приоритетом внешней политики государства, доказана его историческая, географическая, 
этнополитическая, социокультурная и ментальная обусловленность, а также, в свете событий 
последних лет, безальтернативность для Украины. 
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Охорона історико-культурних цінностей є важливим елементом в системі розбудови правової держави. В час орієнтування Ук-раїни на європейські цінності, все більшого значення набуває культурна спадщина світо-вої цивілізації, складовою частиною якої є Україна.  Політика держави Україна у сфері захис-ту історико-культурних цінностей, що втілю-ється у створення відповідних державних органів, у тому числі контролюючих органів, законодавчої бази, залученні держави до сві-тового співтовариства, міжнародних та між-урядових організацій з питань охорони куль-турної спадщини, являє собою цілісну держа-вну систему охорони та захисту пам’яток іс-торії та культури.  Як і будь-яка система, що складається з багатьох елементів об’єднаних в одне ціле, система охорони культурних цінностей в Україні має свої історичні витоки, а також підґрунтя власної діяльності.  Актуальність даного питання полягає у тому, що в умовах становлення демократич-ного суспільства, удосконалення та розвиток системи збереження та охорони культурних цінностей набуває не тільки ідеологічного, а й практичного значення. При цьому, дієве існування такої системи має забезпечуватись не тільки шляхом застосування державних механізмів до регулювання питань охорони культурної спадщини, а й свій механізм конт-

ролю має забезпечити громадськість в особі відповідних організацій та об’єднань.  Проблему охорони пам’яток культури за радянських часів досліджували історики: І. С. Смірнов, Д. А. Равікович, Ю. М. Жуков, Ю. О. Бичков, В. К. Гарданов. За часів незалежності окремі аспекти складових системи розгляда-лись у працях Н. І. Кудерської, О. В. Приня, О. М. Присяжнюк.  Для здійснення глибинного аналізу фор-мування системи охорони історико-культурних цінностей та її становлення, по-годжуючись з дослідницею Н. І. Кудерською, пропонуємо виокремити, в хронологічних рамках, певні історичні етапи такого форму-вання та становлення: перший етап – 1917–1944 рр.; другий етап – 1944–1960 рр.; третій етап – 1960–1990 рр.; четвертий етап – період незалежності України, починаючи з 1991 ро-ку. Запропонований поділ на такі історичні етапи обумовлюється наступним.  Перший етап, хронологічні рамки якого 1917–1944 рр. ознаменувався розпадом Ро-сійської імперії після Жовтневого перевороту 1917 року та утворенням Української Народ-ної Республіки. В цей час почалось прийняття низки нормативно-правових актів, метою яких було не лише забезпечення збереження культурних цінностей, але й використання їх у новому суспільстві. Зокрема, прийнято декі-лька важливих декретів: про знесення пам’я-тників, споруджених на честь царів та їх слуг 
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У статті досліджується історико-правове формування та становлення системи охорони іс-
торико-культурних цінностей на території України. Виділяються чотири основні історичні ета-
пи, починаючи від створення Української Народної Республіки (1917 р.) і закінчуючи періодом неза-
лежності України (з 1991 р.). Виявляються та з’ясовуються проблеми охорони історичної спадщи-
ни в незалежній Україні. Подано стислу характеристику сучасного етапу системи органів охорони 
культурної спадщини й актуальні проблеми її функціонування у правовому полі України. Робиться 
спроба визначити стратегічні напрямки пошуку шляхів вирішення питань, що потребують першо-
чергової уваги у сфері захисту пам’яток культури в сучасній Україні.  
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і вироблення проектів пам’ятників російської соціалістичної революції від 14.04.1918 року, про охорону наукових цінностей від 05.12.1918 року. Не можемо також оминути увагою й Декрет, прийнятий РНК РРФСР «Про реєстрацію взяття на облік та охорону пам’я-ток мистецтва й старовини, що знаходяться у володінні приватних осіб, товариств та уста-нов» від 05.10.1918 року. Зазначені акти стали першим історичним кроком у побудові систе-ми охорони пам’яток культури і в Україні. В цей же час, у Києві розпочав свою діяльність Центральний комітет охорони пам’яток ста-ровини і мистецтва за участю М. Грушевсько-го [1, 20–21]. Важлиме місце в організації охорони па-м’яток взяла на себе Всеукраїнська Академія наук. 28.05.1918 року в Народному комісаріа-ті з питань освіти (далі – НКО) організований Відділ у справах музеїв і охороні пам’ятників мистецтва та створена Комісія з охорони па-м’ятників природи, старовини і мистецтва при відділах народної освіти губернських ви-конкомів [1, 21]. Згідно постанови НКО від 07.12.1918 р., у листопаді 1919 року відповід-но організовано підвідділ мистецтв і охорони пам’ятників старовини [2], що розпочав здій-снювати заходи щодо збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини [1, 21]. Постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 16.06.1926 року затверджено «Положення про пам’ятники культури й природи», яким узагальнено всі попередньо прийняті акти в цій сфері [1, 21]. Як зазначається в тексті са-мого Положення: усі пам’ятки, що мали нау-кове, історичне та мистецьке значення підля-гали реєстрації. Історико-культурні об’єкти поділено на цінності республіканського та місцевого значення, а особливо важливі з них за постановою уряду оголошувались заповід-ними [3].  Отже, історична значущість «Положення про пам’ятники культури й природи» поля-гає в тому, що завдяки йому на вітчизняних теренах вперше започатковано державну сис-тему охорони культурних надбань. Крім цьо-го, запропоновано перші методологічні прин-ципи охорони культурних цінностей, що ста-ло науковою основою для подальшого розви-тку всієї системи збереження культурних цінностей [4]. 

З-поміж наведеного, урядовими постано-вами 1920–30-х рр. створено систему істори-ко-культурних заповідників в Україні. Серед яких, Національний Києво-Печерський запо-відник, Шевченківський національний запо-відник у Каневі та історико-археологічний заповідник «Ольвія» в Миколаївській області.  Вже з 1926 року функції охорони культу-рної спадщини переходять до краєзнавчих музеїв. У 1932 році проведена перереєстрація пам’яток архітектури зі складанням держав-них списків, а також первинної документації на пам’ятники, із зазначенням точних адрес їх місцезнаходження. Загалом проведена ве-лика організаційна робота щодо залучення власників та орендарів до впорядкування і правильної експлуатації цих будівель, вста-новлені охоронні дошки [4]. Поряд із початком формування системи охорони культурних цінностей, радянська влада своїми ж діями знищувала пам’ятки матеріальної культури. Під гаслами боротьби з релігією, приймалися рішення про руйну-вання культурних надбань. У резолюції ЦК КП(б)У від 30.06.1928 року «Про релігійний рух і антирелігійну пропаганду» вказувалося, що релігійні організації, з перших часів рево-люції виступили в якості контрреволюційної сили [1, 22]. Історико-культурні цінності ста-ють маніпуляційною складовою у боротьбі суспільно-політичних ідей, що призвело до нищення українських пам’яток культури на протязі 1930-х рр. Другий етап, хронологічні рамки якого 1944–1960 рр. Вказаний період присвячений увічненню пам’яті воїнів і партизанів, які за-гинули в боях за визволення Батьківщини, а також обліку культурних цінностей, що зни-щені внаслідок воєнних дій та вивезенні на-цистськими окупантами до Німеччини.  Черговим кроком, у законодавстві охоро-ни пам’яток, стало затвердження постановою Ради Міністрів УРСР від 30.12.1948 року «Положення про охорону пам’яток культури на території Української РСР» [6]. Відтепер, культурні цінності поділялися за видами на пам’ятки архітектури, мистецтва, археології та історичні, а за категоріями – загальносоюзно-го та республіканського значення. Пам’ятки архітектури перебували у віданні Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, 
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пам’ятками мистецтва – у Комітеті у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР, пам’ятки археології та історії – у Комітеті у справах ку-льтурно-освітніх установ [1, 22]. Важливим кроком стало створення у 1966 р. Всеукраїн-ського товариства охорони пам’яток історії та культури [4, 9].  В законодавчому оформленні цього По-ложення, відіграла важливу роль Інструкція про порядок обліку, реєстрації і утримання пам’яток на території радянської України [7]. Вона розроблена на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 14.10.1948 року «Про захо-ди поліпшення охорони пам’яток культури». Даний документ докладно висвітлює поря-док виявлення та первинного обліку пам’я-ток архітектури та складання відповідної до-кументації на ці пам’ятки [4, 9]. В Інструкції приділено значну увагу утриманню культур-них цінностей, визначено порядок їх викори-стання та передання в експлуатацію. Вперше, запроваджено консервацію історико-культурної цінності як особливий вид ремон-тно-реставраційних робіт. Про практичну придатність Положення та Інструкції свід-чить й той факт, що вони залишились чинни-ми майже протягом трьох десятиліть [1, 23]. Таким чином, другий етап характеризу-вався упорядкуванням законодавства про культурну спадщину та посиленням контро-лю, з боку державних органів, за станом ви-користання та зберігання пам’яток. Третій етап, хронологічні рамки якого 1960–1990 рр. характеризується початком практичної роботи у сфері захисту культур-них цінностей. Зокрема, встановлювались охоронні знаки і дошки на археологічних, іс-торичних та архітектурних пам’ятках, визна-чались зони їх охорони і заповідні території, закінчено оформлення охоронно-орендної документації з усіма підприємствами, устано-вами, організаціями. В цих хронологічних ме-жах чи не вперше урядом збільшено асигну-вання, матеріальне і наукове забезпечення реставраційних робіт. Посилено популяриза-цію пам’яток культури в суспільстві. Розроб-лено комплексна державна програма конкре-тної діяльності державних органів і громад-ських організацій.  За умови її повної реалізації в Україні мо-гли статися істотні позитивні зрушення в 

охороні, використанні і реставрації культур-них цінностей. Проте, практичної реалізації подібної програми так і не відбулось. Причи-ною тому були активні політично-суспільні процеси, що відбувались у цей період та спе-цифіка тогочасного суспільства, у якому куль-турні питання, поставлені не на перший план.  Важливе значення для розвитку охорони культурної спадщини у цей період мала пос-танова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 року «Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на терито-рії Української РСР». Урядом визначено, що у справі охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР є серйозні недолі-ки [8]. В постанові підкреслювалося, що об-стеження, проведені у 1962 році, показали, що до списку пам’яток архітектури внесено чимало старовинних споруд культового при-значення, що не мають наукової, історичної та художньої цінності, що стало привідом для руйнування церковних споруд.  З метою більш доцільного витрачання коштів на ремонтно-реставраційні заходи Радою Міністрів РСР затверджено список па-м’яток архітектури УРСР, що розроблений відповідною спеціально створеною комісією. Основний тягар усунення зазначених недолі-ків покладено на виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих, яким доручено забезпе-чити належну охорону і збереження пам’яток архітектури. Крім того, спільно з Міністерст-вом культури УРСР протягом 1963–1964 рр. доручено обстежити і відповідним чином за-фіксувати в документах, фотографіях чи за-мальовках, об’єкти що виключені зі списку пам’яток архітектури [1, 24]. Верховна Рада УРСР у 1978 році ухвалила Закон «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» [9], за яким пам’ятки іс-торії та культури поділялися за видами на пам’ятки історії, археології, містобудування і архітектури, мистецтва та документальні па-м’ятки. Провідним органом у сфері державно-го управління культурною охоронною галуз-зю стала Рада Міністрів УРСР, а державними органами охорони культурних цінностей, як і раніше залишалось Міністерство культури УРСР, Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах будівництва та Головне архів-не управління при Раді Міністрів УРСР [4, 10]. 
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У законі наголошувалося, що культурні надбання, що їх успадкувала радянська Укра-їна, становлять не лише її національну цін-ність, а й є невіддільною частиною культур-ної скарбниці світової цивілізації, надбанням всього людства. Водночас застійні явища у радянському суспільстві 1980-х рр., спричи-нили нехтування приписами даного Закону державними структурами на всіх щаблях. То-му потенційно перспективний нормативний акт перетворився перетворився, багато в чо-му, у декларацію [4, 10].  Четвертий етап, що починає свій відлік зі здобуття Україною незалежності (1991 р.) та триває до сьогодення. Новостворена держава починає напрацьовувати власні механізми захисту, збереження та дослідження історико-культурних цінностей. На перших парах неза-лежності українська держава успадкувала радянську державну систему охорони куль-турних цінностей, яка базувалась на основі принципів, закладених у кінці 70-х – першій половині 80-х років ХХ ст. Проголошення незалежності та розумін-ня владних керівних структур у моральній застарілості радянських принципів управлін-ня в сфері культури дає імпульс до напрацю-вання національної системи законодавства, зокрема у сфері охорони культурної спадщи-ни. Вже у кінці ХХ ст. формується стала нор-мативна-правова база функціонування сучас-ної пам’яткоохоронної структури державних і громадських органів й організацій з охоро-ни культурної спадщини.  В Україні не існує єдиного закону, який би охоплював усі аспекти охорони культурної спадщини, але є ціла низка законодавчих і пі-дзаконних нормативних актів, що стосуються управління об’єктами культури. Серед них, археологічна, архівна та природна спадщина.  Повноцінна система охорони культурних цінностей формується як окреме галузеве утворення. Стрижнем якої є нормативна база, своєрідний фундамент. Зокрема, Закон Украї-ни «Про музеї та музейну справу» [10], Закон України «Про вивезення, ввезення та повер-нення культурних цінностей» [11], Закон України «Про охорону культурної спадщи-ни» [12] та Закону України «Про охорону ар-хеологічної спадщини» [13].  

Законом «Про охорону культурної спад-щини» [12] окреслена загальна структура центральних і регіональних органів виконав-чої влади, відповідальних за охорону пам’я-ток культури. Закон покладає керівництво справою охорони культурної спадщини на Кабінет Міністрів України і на центральний орган виконавчої влади у цій сфері – Мініс-терство культури України. Розгалужене укра-їнське законодавство додатково надає повно-важення у пам’яткоохоронній сфері окремим міністерствам та відомствам.  На сьогодні Міністерство культури Украї-ни визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, щодо формування та забезпечення реалізації дер-жавної політики у сфері охорони культурної спадщини, а також вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Проте, окрім Міністерства культури України певні повноваження у галузі збереження культур-них цінностей мають зокрема, Міністерство регіонального розвитку будівництва та жит-лово-комунального господарства щодо управління та контролю за пам’ятками архі-тектури та містобудування, Міністерство еко-логії та природних ресурсів щодо пам’яток садово-паркового мистецтва та ландшафтних пам’яток, Міністерство аграрної політики та продовольства щодо контролю за викорис-тання земель історико-культурного призна-чення, Державна архівна служба України що-до управління архівною спадщиною, унікаль-ними документами Національного архівного фонду.  До загальної схеми центральних органів виконавчої влади, наділених повноваження-ми у культуроохоронній галузі, входять опо-середковано: Міністерство юстиції, Державна прикордонна служба, Державна служба з над-звичайних ситуацій. До цього переліку слід також додати територіальні управління цих структур, їх відділи та державні установи.  Однією з основних проблем сучасної сис-теми охорони культурної спадщини є неузго-дженість між повноваженнями міністерств та відомств, розпорошеність повноважень щодо збереження та захисту культурних цінностей між різними за своєю галуззю органами дер-жавної влади. Відсутність цілісної системи 
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органів охорони культурної спадщини, її не-відповідність вимогам базового Закону «Про охорону культурної спадщини», відповідно до якого всі завдання щодо охорони культур-них цінностей має виконувати окремий і єди-ний центральний орган виконавчої влади, а не декілька міністерств і відомств, ставить під сумнів можливість практичної реалізації положень Закону, оскільки відсутній конк-ретний суб’єкт впровадження механізмів охо-рони пам’яток культури. Зокрема, не уклада-ються охоронні договори, не проводиться належним чином виявлення та облік об’єктів культурної спадщини, не надаються розпоря-дження та приписи щодо охорони пам’яток, масовими є факти передачі у приватну влас-ність земель історико-культурного призна-чення, на яких розташовані пам’ятки архео-логії [14, 30–31].  Незважаючи на наявність сучасної норма-тивно-правової бази, як складової системи охорони культурних цінностей, широке запо-зичення європейського досвіду у галузі охо-рони культурної спадщини, процесів глобалі-зації країн у сфері обміну культурними цін-ностями, продовжують існувати системні проблемні питання, що потребують нагаль-ного вирішення з метою подальшого систем-ного розвитку галузі. Підсумовуючи викладене, вважаємо, що актуальними кроками у сфері охорони та збе-реження культурної спадщини України ма-ють стати зміни та доповнення до низки за-конодавчих актів і вдосконалення культуроо-хоронного законодавства в цілому, наведен-ня ладу в державному адмініструванні й на-лагодження ефективної співпраці з громадсь-кістю. Подолання проблеми не ефективного державного управління у сфері охорони куль-турної спадщини, внаслідок нескоординова-ності дій між центральними та місцевими органами виконавчої влади, можливе за чіт-кого закріплення і тлумачення в приписах законодавства.  
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THE HISTORICAL PROCESS OF FORMATION AND FORMATION  

OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL VALUES  
IN UKRAINEE 

The article examines the historical and legal formation and the formation of the system of protection of 
historical and cultural valuesin Ukraine. There are four main historical stages, ranging from the creation of 
the Ukrainian People’s Republic (1917) to the period of independence of Ukraine (since 1991). The problems 
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of preservation of historical heritage in independent Ukraine are identified and clarified. A brief description 
of the current stage of the system of bodies for the protection of cultural heritage and the actual problems of 
its functioning in the legal field of Ukraine is given. An attempt is made to determine the strategic directions 
of finding ways to resolve issues that require priority attention in the field of the protection of cultural 
monuments in modern Ukraine. 

Keywords:  historical and cultural values, cultural heritage, cultural monuments, regulations, govern-
ment agencies, the formation of Ukrainian legislation, the object of culture. 
 
ВЛАДИМИР  ЦАРЮК   
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНННОСТЕЙ В УКРАИНЕ  
В статье исследуется историко-правовое формирование и становление системы охраны ис-

торико-культурных ценностей на территории Украины. Выделяются четыре основные историче-
ские этапы, начиная от создания Украинской Народной Республики (1917 г.) и заканчивая периодом 
независимости Украины (с 1991 г.). Выявляются и выясняются проблемы охраны исторического 
наследия в независимой Украине. Подано краткую характеристику современного этапа системы 
органов охраны культурного наследия, и актуальные проблемы ее функционирования в правовом 
поле Украины. Делается попытка определить стратегические направления поиска путей решения 
вопросов, требующих первоочередного внимания в сфере защиты памятников культуры в совре-
менной Украине. 

Ключевые  слова :  историко-культурные ценности, культурное наследие, памятники куль-
туры, нормативно-правовые акты, государственные органы, формирование украинского законо-
дательства, объект культуры. 
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Геополітичні зміни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на європейських теренах є показником зростання інтересу до історії країн регіону та вироблення науково-методологічних засад дослідження зовніш-ньої політики нового формату. Українська історіографія з другої половини 1990-х рр. також поступово виходить на новий рівень методологічних підходів, що дозволяє об’єк-тивно досліджувати процес. Із проголошен-ням незалежності Україною й здобуттям по-літичної самостійності Польщею, особливий науковий інтерес у цьому аспекті виклика-ють українсько-польські відносини, а також успішний поступ РП у побудові зовнішньої політики. Науковий доробок вітчизняної та закордонної історіографії представлений до-слідженнями теоретико-концептуальних ос-нов та методів дослідження міжнародних від-носин, теоретичним засадам міжнародних відносин теоретико-методологічним основам дослідження сучасних українсько-польських відносин [3; 10; 11] і т.ін., але є недостатнім через відсутність робіт комплексного харак-теру.  

Висвітлення зовнішньої політики Респуб-ліки Польща, з огляду на мету й завдання статті, а також тематичну її спрямованість, на нашу думку має спиратись на використання загальнонаукових методів аналізу та синтезу, індукції і дедукції, аналогії, порівняння, уза-гальнення, а також такі спеціальні методи наукового пізнання, як історико-генетичний, історико-хронологічний, історико-порівняль-ний, історико-типологічний, системно-струк-турний та ін. Міждисциплінарний характер дослідження, дозволяє використання, також, деяких інших методів, запозичених з інших наук. Грунтовне вивчення зовнішньої політи-ки Польщі визначеного хронологічними рам-ками теми періоду виявилося можливим саме завдяки комплексному застосуванню широ-кого спектру науково-дослідницьких мето-дів; оскільки жоден із методів не є універ-сальним, відповідно послуговування лише окремими з них апріорі прирікає дослідника на «фахову короткозорість». Виходячи зі змісту історичної науки в ці-лому, серед методів наукових досліджень, безперечно, головної уваги заслуговує  
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історико-генетичний метод, найпоширені-ший та найдавніший із-поміж усіх інших. По-лягаючи в послідовному висвітленні генези-су досліджуваної реальності, у взаємозв’язку з чинниками, що визначають спрямованість її розвитку, історико-генетичний метод знач-но розкривається також через установлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, закономірностей історичного розвитку, а також висвітлення історичних фактів та осіб у контексті часу, на тлі конк-ретних ситуацій. Прихильність істориків до генетичного методу, зауважимо, значно спричинена також тим, що його застосування передбачає вивчення історичної минувшини з урахуванням впливу на неї не лише одних лише об’єктивних, але й суб’єктивних чинни-ків. У нашому випадку застосування історико-генетичного методу дозволяє висвітлити роз-виток зовнішньої політики РП у зв’язку з по-літичною, економічною, соціокультурною, військово-безпековою ситуацією в державі, розстановкою сил на міжнародній арені, а також з урахуванням особистісного чинника президента А. Кваснєвського, деяких інших польських та зарубіжних політиків і дипло-матів. Звернення до генетичного методу нау-кового пізнання є важливим також у з’ясу-ванні причин та передумов уже доконаних історичних ситуацій, унаслідок чого задля кращого їх розуміння автором навмисно були зроблені невеликі екскурси в неохоплені хро-нологічними рамками дослідження періоди [1, 75]. Жодне історичне дослідження, і наше в тому числі, не обходиться без порівнянь. Так, наприклад, дослідники порівнюють за певни-ми тотожними рисами історичні ситуації, що мали місце в різних країнах, але в один і той самий час, або події та процеси, що відбува-лися в одній і тій самій державі, але впро-довж певного визначеного часового відтин-ку, в такий спосіб віднаходячи в них певні закономірності, а також особливі, специфічні риси. Виходячи з апріорної відносності будь-чого, а також завдяки застосуванню історико-порівняльного методу дослідження маємо підстави говорити, приміром, про те, що членства в ЄС Республіка Польща досягла до-статньо швидко (досвід Туреччини, наприк-

лад, може слугувати красномовним тому під-твердженням: у 1987 р. подавши заявку на вступ до Європейського Союзу, через 12 років вона отримала статус кандидата на вступ та досі його зберігає). Застосовуючи історико-порівняльний аналіз, можна констатувати, що минуле є внутрішньо обумовленим про-цесом, який повторюється із визначеною пе-ріодичністю, а значна частина явищ є схожи-ми за внутрішньою сутністю і різняться між собою хіба лише географічними чи хроноло-гічними рамками. Принагідно зауважимо, що, попри, здавалося б, достатньо просту схему роботи з порівняльним методом, його вико-ристання вимагає від дослідника дотриман-ня окремих правил: порівнювати необхідно конкретні факти; факти мають належати од-ній історичній епосі тощо. В іншому випадку результати дослідження будуть далекими від об’єктивності, штучними та не без фальсифі-кацій. Як засвідчує практика вітчизняних та за-рубіжних наукових історичних досліджень, одним із найбільш уживаних у них є також історико-хронологічний метод, орієнтований на висвітлення подій історичної минувшини в хронологічній їх послідовності. Так, фахо-вий історик, вивчаючи ту чи іншу історичну проблему, сукупність фактів, через які розк-ривається її сутність, досліджує з огляду на послідовність їх виникнення. Звичайно, ніхто не відміняв задля посилення окремих момен-тів наукової розвідки здійснення окремих екскурсів у події, що відбулися значно пізні-ше, ніж ті, які досліджуються, і певною мірою ними спричинені, та такі прийоми в цілому не змінюють усталеної в історичній науці практики висвітлювати історичні ситуації з урахуванням хронології подій. Таким чином, вивчення інтеграції Польщі до НАТО та ЄС доцільно розпочинати з моменту деклару-вання офіційною Варшавою відповідних зов-нішньополітичних цілей, пізніше – виконан-ня конкретних кроків на визначеному шляху і лише потім – безпосередньо самої процеду-ри вступу тощо. Історико-типологічний метод дозволяє узагальнити досліджувані історичні предме-ти за конкретними ознаками та впорядкува-ти їх в окремі класи (типи), прослідкувати 
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взаємозв’язок між одиничним (унікальним) та загальним (типовим). Даний метод вико-ристовується нами при роботі з джерельним комплексом по темі, зокрема, при його впоря-дкуванні та диференціації на окремі типи з наступним їх аналізом, а також при з’ясуванні ключових характеристик взаємин Польщі з сусідніми та іншими державами, основних постулатів зовнішньополітичної парадигми, чинників, що визначили спрямованість її роз-витку, тощо. Історико-типологічний метод відомий також тим, що дозволяє конкретну подію/процес/явище розглядати як непере-рвний процес, характерний конкретними етапами (стадіями) розвитку. Так, аналізую-чи інтеграцію РП в євроатлантичний простір, у взаєминах держави з НАТО та ЄС можна ви-окремити певні етапи. У цілому ж, викорис-тання історико-типологічного методу є спра-вою достатньо складною та трудомісткою, і для того, аби отримані результати, пройшли випробування відповідністю історичній дійс-ності, над вивченням якої працює дослідник, необхідним є урахування щонайменше двох моментів: до роботи має бути залучена мак-симально можлива кількість фактологічного матеріалу, водночас ознаки, за якими здійс-нюється групування фактів, мають бути чіт-ко визначені. Апеляцією до того, що всі історичні яви-ща – це елементи систем, є знаний системно-структурний метод. Так, зовнішня політика держави, РП у тому числі, є сукупністю полі-тик/взаємин Польщі щодо сусідніх та інших держав, міжнародних організацій тощо. Вод-ночас політика однієї держави щодо будь-якої іншої є множиною реалізованих нею по-літичних, економічних, соціокультурних, вій-ськово-безпекових та інших заходів, спрямо-ваних на досягнення певного наперед визна-ченого результату. Разом з тим, зовнішня по-літика держави – у нашому випадку РП – пе-ребуває у безпосередньому зв’язку з міжна-родною ситуацією, а також значно детерміну-ється політикою щодо неї інших учасників світового співтовариства, тому дослідження власне польської зовнішньої політики задля кращого її розуміння передбачає врахування також міжнародної кон’юнктури, ситуації на зовнішніх кордонах держави та ін. 

Певного застосування при підготовці статті зазнав також статистичний метод. Так, з огляду на динаміку офіційних візитів ви-щих посадовців РП до дружніх із нею держав та повноважних представників останніх до Польщі, частоту, з якою важливі для офіцій-ної Варшави питання виносилися на обгово-рення керівних органів НАТО та ЄС, а також коливання сукупних показників торговельно-економічної, соціокультурної взаємодії з дер-жавами світового співтовариства тощо, мож-на зробити низку важливих висновків на ра-хунок зовнішньої політики держави, в тому числі в аспекті виявлення певних тенденцій, характерних для її розвитку. Одночасне вивчення подій, що впродовж визначених хронологічних рамок характери-зували розвиток зовнішньої політики ІІІ Речі Посполитої, на нашу думку, має здійснювати-ся посередництвом застосування синхронно-го методу наукового пізнання.  З огляду на важливість, а можливо, й до-леносність для РП визначеного десятиліття перебування при владі А. Кваснєвського, зу-силлями якого було реалізовано ключові за-вдання зовнішньої політики держави, пов’я-зані з її вступом до НАТО та ЄС, певну роль відіграє метод біографістики. Посередницт-вом звернення до нього деякою мірою можна персоніфікувати розвиток зовнішньої полі-тики Польської держави особистісним чин-ником А. Кваснєвського та інших високопоса-довців національного та глобального масш-табу. Застосування методу біографістики, відзначимо, стало можливим головним чи-ном завдяки зверненню до мемуарної літера-тури, інтерв’ю, виступів офіційних осіб. Із науковими принципами та методами дослідження тісно пов’язані наукові підходи. Принципово важливим серед них, безперечно, є системний підхід. Представлений сукупністю логічних прийомів, методичних правил і прин-ципів теоретичного дослідження, він виконує евристичну функцію в загальній системі нау-кового пізнання [7, 7] та значно сприяє вибору адекватної існуючим запитам наукової тема-тики, формулюванню дослідницької мети та зумовлених нею завдань, а також їх реалізації шляхом логічного та послідовного викладу матеріалу. Згідно з системним підходом,  
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будь-які об’єкти є складними системами, від-повідно їх дослідження відбувається шляхом розчленування на окремі складові, почергове у взаємозв’язку їх вивчення й наступне об’єд-нання в єдину теоретичну картину, поклика-ну дати відповідь на конкретне запитання. У нашому випадку, з огляду на залежність зов-нішньої політики Польщі від низки зовнішніх та внутрішніх чинників, а заразом певну де-термінованість нею системи міжнародних відносин, досягнення визначеної дослідниць-кої мети видається можливим лише за умови врахування цієї взаємообумовленості. Важли-вим, на наш погляд, є також урахування того, що будь-яка подія/явище/процес обов’язко-во є чимось породженою, з одного боку, та спричиняє до певних конкретних наслідків – з іншого. Так, який би факт-подію з усієї їх множини, що нами проаналізовані по історії Польщі, не брати до уваги, з більшою чи мен-шою мірою об’єктивності можемо говорити про конкретні його передумови та не менш конкретні наслідки. У взаємозв’язку з попереднім перебуває діалектичний підхід, який охоплює особливо-сті розвитку будь-яких процесів і явищ та сприяє об’єктивному вивченню чинників, що на них впливають. Так, згідно з діалектичним підходом, зовнішня політика будь-якої дер-жави є динамічною системою, що постійно перебуває в стані розвитку, змінюючись під впливом внутрішніх та зовнішніх детермі-нант. Таким чином, зовнішня політика Поль-ської держави впродовж аналізованого періо-ду зазнавала впливу низки взаємопов’язаних чинників, «мозаїка» яких постійно змінюва-лася, як наслідок, зазнавала зміни і сама зов-нішня політика. Виходячи зі значної обумовленості зовні-шньої політики держави геополітичним її потенціалом, політичною, економічною, соці-окультурною ситуацією в середині країни та за її межами, цивілізаційною приналежністю, менталітетом та добробутом населення то-що, вивчення обраної для дослідження про-блеми супроводжувалося зверненням до нау-кових напрацювань не лише істориків, але й політологів, економістів, соціологів, культу-рологів, фахівців у сфері безпеки й оборони та ін. Як наслідок, відповідне дослідження 

набуває виразного міждисциплінарного ха-рактеру. Принагідно відзначимо, що, окрім певного синтезування здобутків суміжних галузей наукового пізнання у розкритті теми, міждисциплінарний підхід передбачає також «застосування методологічного інструмента-рію споріднених галузей науки» [5, 19]. У під-сумку, – переконаний А. Колот, і з ним важко не погодитися, – погляд на конкретний пред-мет (об'єкт) дослідження стає більш рельєф-ним, широким, водночас наукове знання як засіб вирішення поставлених завдань із ви-щою результативністю суттєво прирощуєть-ся [5, 20]. Так, лише залучивши до джерель-ного комплексу напрацювання фахівців у різ-них галузях гуманітаристики, можна компле-ксно проаналізувати зовнішню політику Польщі (1995–2005 рр.), виявити характерні риси та ключові тенденції її розвитку, а та-кож чинники, що на неї впливали. Важливим компонентом методологічно-го інструментарію є також понятійно-катего-ріальний апарат. Підібраний відповідно до мети та основних дослідницьких завдань, він представлений загальнонауковими та фахо-вими поняттями, термінами і категоріями, що в своїй сукупності забезпечують максима-льно повне, на відповідному науковому рівні організоване розкриття обраної для дослі-дження проблеми, допомагає процесу. Вихо-дячи з тематики статті, головної уваги заслу-говує поняття «зовнішня політика». Попри те, що проблемами зовнішньої політики України, Польщі, інших держав світового спі-втовариства займається величезна кількість українських та зарубіжних дослідників, а сам термін постійно присутній у лексиконі полі-тико-дипломатичних кіл, представників ЗМІ та досить часто використовується на рівні «пересічних обивателів», єдиного його визна-чення немає і бути не може. Опрацювавши наукові праці відомих українських учених-всесвітників С. Віднянського, Л. Зашкільняка, А. Кудряченка, Ю. Макара [2; 4; 6; 8] та ін. і їх зарубіжних колег І. Орлика, Р. Кузняра, В. Малендовського, [9; 12; 13] та ін., було ви-явлено плюралізм поглядів щодо змісту по-няття «зовнішня політика». Виходячи з цьо-го, а також вартісності кожного з проаналізо-ваних трактувань, авторка статті зовнішню 

НАТАЛЯ БУГЛАЙ Методологія дослідження зовнішньої політики Польщі (1995–2005)  



Р о з д і л  3  В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я  

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

політику розуміє як сукупність взаємин дер-жави з іншими державами та міжнародними організаціями, зумовлених її геополітичним потенціалом. Не викликає заперечень, що зо-внішня політика держави як складова її полі-тики в цілому перебуває у взаємозв’язку з внутрішньою політикою, питання лише в то-му, яка з них є первинною, а яка – вторинною. Погляди науковців щодо цього, зауважимо, значно поляризуються, та, з огляду на пере-бування проблеми більше в політологічній, ніж в історичній площині, ми свідомо ухили-мося від заглиблення у неї, принагідно від-значивши лише той факт, що зовнішня полі-тика в жодному випадку не може суперечити національним інтересам держави, а лише представляє та лобіює їх на міжнародній аре-ні. Подібно міжнародним відносинам, зовніш-ня політика Польщі характерна постійним генезисом, а також динамікою, значно зумов-леною спрямованістю розвитку світового спі-втовариства. Відзначимо, що під зовнішньою політи-кою Польщі слід розуміти взаємини РП із су-сідніми та іншими державами світового спів-товариства, міжнародними організаціями регіонального та глобального рівнів [1, 80–81]. У попередній період історії приналежна до соціалістичного табору, Польська держава не мала права на самостійну зовнішню полі-тику, а будь-які кроки в цьому напрямку була змушена погоджувати з кремлівським керів-ництвом, залишатися прихильною зовніш-ньополітичним орієнтирам, визначеним офі-ційною Москвою. Та з приходом до влади ан-тикомуністичної опозиції й наступним вихо-дом держави з «тісних обіймів» Кремля, домі-нування якого в регіоні Центрально-Східної Європи в той час добігало кінця, офіційна Ва-ршава пішла на перегляд зовнішньої політи-ки, переосмислення пріоритетних її напря-мів. Виходячи з географічного розташування, цивілізаційної самоідентифікації, сформова-них господарських та соціокультурних зв’яз-ків, а також історичного досвіду, ментальної пам’яті та, безперечно, викликів і загроз на-прикінці 1980-х – на початку 1990-х рр., хара-ктерних для Європи та світу, магістральними векторами зовнішньої політики ІІІ Речі Пос-политої були проголошені інтеграція до НАТО та ЄС, членство в яких суспільством та 

владою сприймалося як запорука безпеки, цілісності й недоторканності кордонів, а та-кож високих стандартів життя, сповідування демократичних цінностей. Ідентифікуючи себе з Європою та не бажаючи іншої альтер-нати, ніж долучення до євроатлантичного товариства з наступним зміцненням як авто-ритетного члена провідних його інститутів, завдяки вдало спланованій зовнішній політи-ці, успіхи якої, зауважимо, підкріплювалися глибокими внутрішніми трансформаціями, що незмінно зазнавали загальної суспільної підтримки, впродовж визначеного періоду Республіка Польща набула членства в НАТО (1999 р.) та ЄС (2004 р.). Цим крокам, безсум-нівно, суттєво сприяли взаємини РП з провід-ними державами світу – США, Німеччиною та Францією, політика офіційної Варшави щодо країн Центрально-Східної Європи, увінчана зміцненням Польщі як регіонального лідера, стосунки з іншими державами на східному кордоні, лобіюючи інтереси яких, вона суттє-во додала собі ваги в Європейському Союзі тощо. Не слід скидати з рахунку також анти-російської спрямованості заангажованості Заходу в Польщі, адже в останній із цього вдало скористалися. Позитивні наслідки для РП мала діяльність надпотужної польської діаспори у США, спроможної впливати на прийняття рішень у Білому домі. І, нарешті, на користь справі зіграв особистісний чин-ник авторитетного на рівні провідних міжна-родних організацій та окремих держав прези-дента А. Кваснєвського, який упродовж доле-носного десятиліття стояв на чолі Польської держави. Важливим для дослідження зовнішньої політики РП є також поняття «міжнародні відносини», залежно від кількості учасників, дво- або багатостороннього формату. Подіб-но ситуації з поняттям «зовнішня політика», вітчизняна та зарубіжна наукова думка у тра-ктуванні його змісту виглядає не надто солі-даризованою. За умови постійних змін, що характеризують розвиток світового співтова-риства на регіональному та глобальному рів-ні, а заразом розвиток наукових знань, по-няття «міжнародні відносини» також певною мірою еволюціонує та, залежно від ситуації, що має місце в кожен конкретний момент трактування його змісту, набуває нового  
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звучання. Погоджуючись із думкою автори-тетних українських та зарубіжних фахівців, під міжнародними відносинами авторка ро-боти розуміє сукупність історично сформова-них різноманітних зв’язків між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, в яких реалізується цивілізаційна єдність люд-ства. Зважаючи на те, що головними учасни-ками міжнародних відносин є держави, кож-на з яких характерна конкретною зовніш-ньою політикою, останню, на наше переко-нання, слід трактувати як втілення міжнаро-дних відносин. Відповідно, роль держави у міжнародних відносинах, її місце на рівні сві-тового співтовариства видається нам не інак-ше, як відображенням зовнішньої політики, результатом її здобутків чи прорахунків. Сво-єю чергою, зовнішня політика, як уже зазна-чалося, перебуває у тісному зв’язку з внутрі-шньою політикою та значно залежить від ге-ополітичного потенціалу держави, низки об’єктивних, а також досить часто суб’єктив-них чинників. Із-поміж іншого, зміст та спря-мованість зовнішньої політики держави зна-чно зумовлюються: по-перше, національни-ми її інтересами; по-друге, рівнем її сил та можливостей, які ці інтереси забезпечують; по-третє, конфігурацією сил у найближчому оточенні та мірою їх збалансованості. Тож, всебічне вивчення зовнішньої полі-тики Республіки Польща, пріоритетних її на-прямів та ключових завдань, змісту й спрямо-ваності взаємин із сусідніми та іншими дер-жавами, провідними міжнародними організа-ціями в контексті існуючої в той час системи міжнародних відносин, а також з урахуван-ням ситуації, що мала місце в середині держа-ви, потребує використання відповідного тео-ретико-методологічного інструментарію. До-сягнення мети та реалізація зумовлених нею дослідницьких завдань стали можливими завдяки зверненню до напрацювань провід-них українських та зарубіжних фахівців, а та-кож застосуванню наукових методів, прийо-мів та підходів, посередництвом яких повною мірою вдалося розкрити тему дослідження. 

Неабияке теоретичне та методологічне зна-чення для осмислення визначеної проблеми мало також використання понятійно-категоріального апарату, сформульованого з урахуванням поглядів провідних істориків-міжнародників, політологів, фахівців в інших суміжних галузях наукового пізнання. 
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N A T A L I A  B U G L A Y  
METHODOLOGY OF RESEARCH OF FOREIGN POLICY OF POLAND (1995–2005) 

The coverage of foreign policy of Poland, priority her directionsand key task, maintenance and orienta-
tion of mutualrelations with the nearby and other states, leading international organizations are possible 
due to complex application of wide spectrum of theory and methodology tool.  
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Починаючи з раннього середньовіччя в європейських суспільствах керівну роль віді-гравала незначна група осіб – це дворянство, чисельність якого в Угорському Королівстві становило 4–5% населення. У зв’язку з тим, що значну частину архівів дворянських ро-дин або було знищено, або знаходяться зако-рдоном, на підставі власних досліджень хоче-мо відтворити достовірну картину буденного життя дворянського суспільства, його госпо-дарювання, участі у громадському житті регі-ону. Наприкінці ХХ ст. вийшло в світ багато наукової літератури з новим підходом до дво-рянства [5, 6], яка може допомогти зрозуміти повсякденне життя в XVI–XVII століттях. Цією тематикою займається російський історик Т. П. Гусарова, та автор цієї статті, Л. Л. Зубанич. 

Під час написання статті було використано електронну базу даних «Закони 1000 ро-ків» [2] та працю Іштвана Вербевці [12], прис-вячену регулюванню юридичного положення дворянства. Головна мета роботи – дати ха-рактеристику дворянства з новітніх позицій, як суспільної верстви, а також максимально «наблизити» дворянство до читача сьогоден-ня шляхом представлення його буднів, полі-тичного та соціально-економічного розвитку тощо. Суспільний устрій у Центральній та Схід-ній Європі XVI–XVII ст. характеризувався сут-тєвими зрушеннями – становий розподіл, властивий і більш раннім стадіям розвитку феодалізму, тепер набув найчіткіше вира-жених форм. Головною його рисою стала  

Works of the leading Ukrainian and foreign specialists are analysed in the article, and also scientific 
methods, receptions and approaches a research theme opens up mediation ofthat, open up. It is marked that 
an important component for the comprehension of certain problem is the use of methodological tool in the 
context of concept-category vehicle. 

Key  words:  foreign policy, Poland, methodology, tool, methods, approaches, concepts.  
НАТАЛЬЯ  БУГЛАЙ   

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ  
(1995–2005)  

Освещение внешней политики Польши, приоритетных ее направлений и ключевых заданий, со-
держания и направленности взаимоотношений с соседними и другими государствами, ведущими 
международными организациями являються возможным благодаря комплексному применению 
широкого спектра теоретико-методологічного инструментария. В статье анализируются нара-
ботки ведущих украинских и зарубежных специалистов, а также раскрываются научные методы, 
приемы и подходы, посредничеством которых раскрывается тема исследования. Отмечается, 
что важным компонентом для осмысления определенной проблемы является использование ме-
тодологического инструментария в контексте понятийно-категориального аппарата. 

Ключевые  слова :  внешняя политика, Польша, методология, инструментарий, методы, под-
ходы, понятия.   УДК 94(439.16)"16/17" 
ЛАСЛОВ ЗУБАНИЧ  
 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДВОРЯНСЬКИХ ТИТУЛІВ ТА ГЕРБІВ  
В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ТА ТРАНСІЛЬВАНСЬКОМУ 

КНЯЗІВСТВІ У XVI–XVII ст. 
 

У науковій роботі вивчаємо порядок надання дворянських титулів та гербів мешканцям Угор-
ського королівства та Трансільванського князівства (територія сучасного Закарпаття – коміта-
тів Унг, Берег, Угоча, Мароморош). Намагаємося дати нову оцінку та аналіз історичної ролі дво-
рянства у процесах XVI–XVII століть.  

Ключові  слова :  дворянство, король, грамота, герб, такса, канцелярія. 
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консолідація основних верств суспільства. Формування станового ладу відбувається, в основному, за двома взаємопов’язаними ліні-ями. З одного боку, інтереси однорідних у соціальному плані груп зближуються, з іншо-го – у міру поляризації класових відмінностей станові стають чіткішими, належність до еліт – міцнішою. Консолідація дворянства в стан супрово-джувалася суттєвим посиленням замкнутості цієї соціальної групи. Набуття статусу дворя-нина в Угорському королівстві було досить складним процесом. Проте пануюча еліта не змогла існувати без поповнення. Соціально-економічне і політичне життя держави вима-гало цього, тому дворянський титул можна було здобути лише за заслуги на військовій або цивільній службі. Можливості переходу в дворянство то розширялися, то зменшували-ся, але існували в усі часи. Численні соціальні верстви мають вплив на політичні процеси, їхня взаємодія та переплетіння визначають зміни в політичних процесах у суспільстві. Місце і роль соціальної спільноти, тобто соці-альна стратифікація, визначаються характе-ром і спрямованістю їх діяльності, у цілому політичним життям суспільства. Соціальна стратифікація угорського дво-рянства також розглядає соціальну структу-ру суспільства як багатомірну систему, де ва-жливе місце займає соціальний статус, тобто становище, яке особа займає в суспільстві за походженням. Такою соціальною верствою виступає дворянство, яке у країнах Централь-но-Східної Європи в історічних процесах віді-гравало вирішальну роль. У традиційних дер-жавах, як Угорське королівство, освіта, багат-ство, прибуток, престиж і влада були тісно пов’язаними. В економічно розвиненому сус-пільстві створюється інша система розподілу нерівності: суб’єкт, що має низький ранг у плані певного політичного ресурсу, має шан-си досягнути успіхів в іншому. Знать завжди намагалася на законодав-чому рівні обмежувати кількість осіб, які мог-ли б поповнити привілейовані стани, та все ж за часів воєнної загрози йшла на поступки. Здобуття вельможного титулу було можли-вим за рахунок заслуг, вчинків на користь суспільства чи правителя, а також за посеред-

ництвом впливової особи. Символічним про-явом цього було надання грамоти з гербом. Геральдичні зображення у дарчих грамо-тах королів з’явилися у Європі наприкінці ХІІІ – на початку ХІV ст. у Франції, за часів ко-роля Філіпа ІV. У Німеччині перші герби вида-ли у 1305 р., в Угорщині – за часів Карла-Роберта (1307–1342 рр.). Перша грамота, що повною мірою зображувала подарований герб, видана канцелярією короля Жігмонда 16 жовтня 1398 р. родині Чентевельді. На-прикінці ХІV ст. закордонні канцелярії поча-ли видавати акти із кольоровим зображен-ням гербів. Масовості процес набув 1414 р., коли Жігмонд, як римський король, з’явився на засіданні Констанцького собору у супрово-ді своєї угорської свити. Під час подорожей короля та його двору закордонні правителі часто дарували угорським вельможам герби: у 1502 р. французький король Людовик ХІІ, наприклад, дозволив Імре Телегді з роду Чо-над прикрасити свій щит ланцюгом францу-зького ордену Святого Михайла [3, 8]. Після битви під Могачем в угорській геральдиці відбулися значні зміни. З приходом на угор-ський трон Габсбургів почалося формування нового суспільного прошарку – гербового дворянства (лат. armalista). До тих пір герба-ми володіли виключно дворяни, в подальшо-му ж навпаки – разом із гербом особа дістава-ла ще й дворянський титул. Після розколу країни на три частини у Трансільванському князівстві також застосовували право дару-вання герба та дворянського титулу. За законами Угорщини, право надання герба та дворянського титулу мав виключно король (стаття закону № 23 від 1464 р., стат-тя закону № 64 від 1563 р.) [3, 8]. У разі, якщо король помирав ще до коронації, дар вважав-ся дійсним тільки тоді, якщо правонаступник підтверджував дарування. Подібне правове підґрунття мало і право трансільванського князя на дарування герба. До 1848 р. грамоти підписували король, канцлер та секретар ка-нцелярії. Згідно з законом № 33 від 1741 р. усі документи заносилися до так званих «Королівських книг» [8]. В угорській практи-ці існувало й дарування гербів закордонними правителями, але воно набувало чинності на території Угорського королівства тільки тоді, 
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якщо король затверджував його. З клопотан-ням надати дворянство та даруванти герб слід було звертатися до королівської канце-лярії. У заяві прохання записували у корот-кій, а відтак і в довгій, розлогій формі, а та-кож перераховули всі заслуги особи та її пок-ровителів. У нижній частині заяви зображав-ся малюнок герба, який заявник просив за-твердити. У разі позитивного рішення канце-лярія виносила остаточний вердикт, дата ви-несення якого одночасно була і датою видачі грамоти. Надання статусу дворянина та дару-вання герба набувало чинності після його оприлюднення на засіданні загальних зборів комітату за місцем проживання даної особи [14, 72]. Траплялися випадки, коли покрови-тель, який клопотав щодо надання дворянсь-кого титулу, і сам листувався із королівською канцелярією. Відомі кілька прикладів, зокре-ма занотовані в листі 1635 р. Ференца Беніць-кі до секретаря канцелярії Леврінца Ференц-фі [10, 151–152]. Із середини ХVІ ст. селяни та міщани теж могли отримати гербового листа, придбавши його за гроші. Набуттю дворянства передува-ло визволення з-під влади землевласника (лат. manumissio) [11, 153–154]. У листі зем-левласник, перерахувавши всіх родичів по спадку, підтверджував походження кріпака та факт його вільновідпущення, а також вка-зував повну суму, виплачену за це (що могло бути як готівкою, так і натурою). Після цього землевласник та його родичі ставили свої підписи та кріпили печатки. Саме такий дип-лом склав 2 липня 1665 р. Янош Ілошваї (землевласник із села Нодьілошва комітату Берег – сьогодні Іршава) своєму кріпакові Балажу Фодору: «...Балаж Фодор виплатив мені сто тридцять угорських форинтів» [1, 97]. Від родичів листа підписали і затвер-дили печатками Гергель Ліпчеї та Гергель Ілошваї. Вартість мануміссії станувила в сере-дньому 50–60 талярів з особи, разом із обій-стям – 200–400. Вартість послуг королівської канцелярії змінювалася, оскільки на перших порах тарифи не були фіксованими. За дани-ми 1572 р., королівська канцелярія видала дві грамоти за 20 форинтів. У акті від 12 лис-топада 1572 р. граф Ек фон Сальм писав: «Від пана Листі (Янош Листі, єпископ веспремсь-

кий, згодом дьєрський, королівський канц-лер. – Авт.) я викупив дві грамоти за двадця-ть форинтів; перша – це гербова грамота Криштофа Вайда, друга для нашої слуги. То-му якщо з цим листом довірена особа пана Листі знайде Вас, терміново передайте йому двадцять форинтів» [10, 152]. Згодом Державні Збори спробували вре-гулювати таксу виданих королівською канце-лярією документів. Вартість грамот, що підт-верджували дарування, коливалася від 12 до 100 форинтів; «гербові дарчі грамоти, що ви-давалися без дарування нерухомості, кошту-вали 25 форинтів; при даруванні нерухомості за кожного кріпака виплачували ще додатко-во 50 динарів; вартість оформлення грамоти також не має перевищувати заслуги; за про-сте оформлення слід платити 2 форинти;  якщо ж оформлення оздоблене, прикрашене золотом, воно коштуватиме 4 форинти»  [4, § 8]. Вартість мануміссії отримував покро-витель із числа землевласників або ж сам за-явник, який власне й клопотав до королівсь-кого двору стосовно видачі дворянського ли-ста. Оскільки дарування дворянського титу-лу та герба не тягло за собою дарування має-тку, особа, що набувала статусу дворянства, а також члени її родини не звільнялися від сплати податку. Гербовий лист (лат. armalis) не обов’язко-во був підтвердженням дворянського титулу, оскільки герб могли дарувати незнатній осо-бі. Трансільванське князівство від початку ХVІІ ст. також застосовувало право надання герба та дворянського титулу без земельного наділу, що в цілому стало передумовою його занепаду [13, 203]. Герби, даровані у період спадкоємців Яноша Жігмонда – Жігмонда Ба-торі та князя-кардинала Андраша Баторі, ви-готовлялися у стилі пізнього Ренесансу, а з точки зору геральдики вважалися низької якості. Вони не відповідали встановленим на той час правилам, а з художньої точки зору виглядали неповноцінними і слабкими [13, 205]. Більшість із них не мала шолому над щитом, натомість містили намальовану коро-ну, не були описані кольори намету або ж за-стосовувалася гама, яку неможливо точно описати. Після того, як трон Угорщини посіли Габсбурги, поступово поширення набула  
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німецька геральдика. Герби королів Максимі-ліана І та Рудольфа ІІ часто перевершували навіть виготовлені за часів Ренесансу, авто-ром частини з яких став придворний худож-ник та майстер мініатюри у Празі Дьордь Бочкаї [14, 74]. Ці герби відзначалися не тіль-ки високим рівнем художнього виконання, а й майстерно виведеними ініціалами та орна-ментом першого ряду. Попри те, що викорис-тані кольори та емалі не цілком відповідали вимогам «старої» геральдики, стилізації зо-бражених на гербах тварин та внутрішньому розподілу площі герба завжди приділялася велика увага. Починаючи з ХVІІ ст., з огляду на занепад, геральдика дедалі більше набувала декора-тивного характеру. Герби стають символами привілейованого дворянства. Завдяки фор-муванню декору з’являються нові, раніше невідомі деталі: щитотримачі, постамент, на-городи та ордени, девізи, корони тощо. Мода на корони набула поширення у ХVІІ ст., ними користувалися як засобом розрізнення арис-тократів та дрібного дворянства. Зображення корони потрапило на щити, шоломи, нашоло-мники та намети, набуло місце на одній із гілок корони, попри те, що їй слід було відво-дити окреме місце. Різниця між рангами ви-значалася кількістю гілок корони. Стосовно способу виконання розрізняли-ся три види гербових листів: грамота, що міс-тить повний опис герба, але не має його зо-браження; документ, що містить як повний опис герба, так і рисунок того; відсутній опис, диплом містить тільки зображення герба. За своєю формою – це латиномовний, рідше угорськомовний документ, складений у фор-мі листа пергамент, на який кольоровою шо-вковою ниткою прикріплювали королівську печатку (гербові листи у формі книги з’яви-лися тільки у ХVІІІ ст.). [14, 75]. Виданий ко-ролем гербовий лист наслідував внутрішню структуру тогочасних листів із привілеями, тобто складався із трьох частин (вступ, тема, завершення). Виданий канцелярією він набу-вав чинності тільки тоді, якщо протягом року оприлюднювався на загальних зборах комі-тату. З метою уникнення зловживань це про-ходило виключно за місцем проживання. У багатьох комітатах привілейована особа мала 

з’явитися перед загальними зборами. Так, наприклад, у 1652 році Ужанський комітат прийняв рішення, що у разі відсутності особи дворянська грамота не оприлюднюватиметь-ся. Запровадження публічного оголошення мало наступні підстави: якщо викладене у привілеях було образливим для будь-кого з присутніх, ця особа могла законним чином опротестувати набуття ними чинності, що не раз траплялося. Ласло Барковці, власник ма-єтку в Сатмарському комітаті, на загальних зборах 20 травня 1615 р. у м. Ченгер висту-пив проти оголошення дворянської грамоти Матяша Кавора, оскільки той втік з його має-тку Шоймош (в Ужанському комітаті), де був притягнутий до відповідальності за скоєні злочини [7, 69]. Способом публічності хотіли запобігти й зловживанням, адже селяни, які отримали дворянську грамоту, шляхом впли-ву на посадовців канцелярії могли записати до грамоти і таких осіб (членів родини, роди-чів), на яких не поширювалася дія мануміссії. На початку XVI ст. отримання дворянсь-кого титулу означало не лише підвищення статусу в суспільстві, а й набуття маєтку, що забезпечувало господарську стабільність но-вого дворянина. Через скорочення кількості королівських земель, що підлягали даруван-ню, отримання титулу фактично означало, що королівська канцелярія за відповідну пла-ту видавала дарованій особі та її родині дво-рянську грамоту. Цей документ звільняв отримувача від сплати податків, а також на-давав право участі в громадському житті; ма-єтки ж, що не потрапляли під надання дво-рянського титулу, і надалі обкладалися по-датками. На жаль, історична наука протягом остан-ніх десятиліть не приділяла значної уваги дос-лідженню історії родин, усе ж завдяки  доступним джерелам та науковій літературі ми маємо нагоду пізнати побут, політичні та економічні відносини дворянських родин. Мо-жна констатовати, що дворянство досліджува-ного регіону Північно-Східної Угорщини не відрізнялося значною мірою від дворян сусід-ніх регіонів, навпаки, помітна велика кількість спільних рис. Історичні документи свідчать, що за рахунок родинних зв’язків дворянські династії значно частіше підіймалися до  
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вищого суспільного рангу, ніж завдяки мило-сті правителя. Станом на XVI століття докорінно зміни-лися критерії належності до дворянського суспільства. Значна частина дворянства вже не брала участі у воєнних діях, натомість гос-подарювала у своїх маєтках. Дворянин не обов’язково походив із давнього роду, адже королівська благодать, який-небудь успіш-ний вчинок або подвиг міг підняти селянина навіть до верхівки дворянської ієрархії. Те, що вступ до дворянського класу був відкри-тим для всіх, також було джерелом суспільно-го напруження. Противагою цьому було праг-нення самого дворянства до «оновлення кро-ві», адже без відповідного поповнення само-му суспільному прошарку загрожувало б ви-мирання. Одним із методів суспільного про-сування було здобуття дворянського статусу, що могло досягтися різними способами: ви-явом королівської благодаті як визнання благородного вчинку; клопотанням дворяни-на-покровителя; шляхом купівлі титулу. Протягом досліджуваного нами періоду XVI–XVII століть у межах дворянського сус-пільства сформувалися прошарки різного економічного становища. Майнові відміннос-ті між двома крайніми статусами могли різ-нитися в сотні, іноді навіть у тисячі разів. У межах дворянства склалися ієрархії: нечис-ленне високе дворянство, яке значною мірою впливало на життя держави, заможне серед-нє дворянство, що тримало в своїх руках управління округами, а також численне дріб-не дворянство. Відмінності між дворянами проявлялися не лише в майновому плані – вони також користувалися правами та приві-леями в зв’язку з різними титулами та ранга-ми. Подальші наукові розвідки плануємо здійснити досліджуючи історичну роль дво-рянства Угорського королівства.  
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Аналізуючи причинно-наслідкові зв’язки 
формування нової системи міжнародних від-
носин в регіоні Центральної Європи наприкін-ці ХХ століття – на початку ХХІ століття, на нашу думку, не слід абсолютизувати роль су-часного розширення ЄС в контексті форму-вання так званих «остаточних» кордонів Єв-росоюзу, тобто зміни ролі та функцій кордо-нів в Європі не слід вбачати лише в останніх подіях новітнього розширення ЄС. Утім, вели-ке значення надається дискурсам і теоріям щодо формування нового східного кордону Європейського Союзу. Місце і роль централь-ноєвропейського регіону в міжрегіональному та транскордонному співробітництві най-більш раціонально досліджувати системно і 
комплексно – у взаємозв’язку еволюції сучас-них міжнародних відносин і транскордонних, міжрегіональних стосунків адміністративно-територіальних одиниць, насамперед прико-рдонних, європейських держав. Тобто, в руслі цілісного розвитку міждержавного і міжрегі-онального рівнів міжнародних відносин. При цьому, необхідно рахуватися з тим, що міжна-родні відносини на регіональному рівні у 

контексті міжрегіонального, транскордонно-го співробітництва є, хоча і функціонуючою за певними власними особливостями систе-мою стосунків, але тільки підсистемою – складовою частиною (чи підрівнем) системи більш високого порядку – системи міжнарод-них взаємин між державами. Зв’язок даної тематики із важливими на-уковими та практичними завданнями є наяв-ним в контексті як у практичному сенсі – пе-ретину кордону України та ЄС, його безпеки, щоденних проблемних питань для жителів як прикордонних регіонів, так і сусідніх країн в цілому, а також і в контексті теоретичного обґрунтування стосовно формування нового східного кордону ЄС, що має безпосередній вплив і на західні кордони України у без пе-ковому, культурно-цивілізаційному, соціаль-ному рівнях. Сучасний інтерес до проблемних питань кордонів та прикордонних територій і прикордонних регіонів, обумовлений і ціл-ком прагматично аргументований поступо-вим послабленням політичних демаркацій-них ліній та зникненням економічних бар’є-рів всередині Євросоюзу, та розширенням 

ЄВА КІШ Системний аналіз нового східного кордону Європейського Союзу: від історії лімесу до сучасного фронтіру 
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 НОВОГО СХІДНОГО КОРДОНУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

ВІД ІСТОРІЇ ЛІМЕСУ ДО СУЧАСНОГО ФРОНТІРУ 
 

У науковому дослідженні проаналізовані основні методологічні засади вивчення кордонів, на-
самперед, в контексті дослідження причин і наслідків трансформації нового східного кордону Євро-
союзу. Принципово новими є підходи автора до аналізу нового східного кордону ЄС. 
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сфери впливу Євросоюзу на схід – на новий політико-географічний простір Європи.  Дана наукова розвідка, як і інші наукові дослідження, теоретико-методологічні уза-гальнення автора публікації [11; 12], є швид-ше, лише підходом до висвітлення складної системної мозаїки проблемних питань сутніс-них змін у центральноєвропейському регіоні та її складових – кордонів, у новому історико-географічному, геополітичному просторі, ніж абсолютно повною і вичерпною відповіддю на всі сьогоднішні і майбутні проблеми роз-витку кордонів, що було б претензійним і не-коректним з наукового погляду. Теоретичні пошуки дослідження кордону повністю не вичерпують сутність нового схі-дного кордону ЄС. Виходячи з основополож-ного висновку Нормана Дейвіса [6] (блукаючі 
кордони Європи), що Європа – це власне набір цінностей, вартостей, які є властивими для суспільства, і сприймаються як даність, за-уважимо, що за нових геополітичних умов Центральної Європи і Східної Європи, їх рубе-жів, фронтірів, неперевершене значення на-бувають так звані культурні карти певного 
простору. Новий східний кордон ЄС, що фор-мується і не збігається з культурними кордо-нами Європи, новий європейський кордон, який на нашу думку, є не тільки простим лі-неарним простором чи просторовим бар’є-ром. Саме використовуючи міждисциплінар-ний, комплексний підхід щодо аналізу кордо-нів, які окреслюють територіальну цілісність певних держав та міжнародної інституції водночас є як лінією з’єднання суверенних держав, так і лінією їх відокремлення, саме вивчення так званої «проникливості» кордо-ну, його транспарентності, в цілому дозволяє аналізувати новий східний кордон ЄС не тіль-ки як лінеарний простір між державами-сусідами, а враховувати також і особливості культури, світогляду за умов використання цивілізаційно-релігійних критеріїв.  Згідно концептуальних положень одного з фундаторів загальної системної методоло-гії – Людвіга фон Берталанфі, щодо базового поняття, а саме поняття системи є сукупніс-тю елементів – найпростіших складових час-тини системи, що знаходяться у взаємодії один з одним. «Досліджуючи розвиток склад-

них систем, як, наприклад, суспільство, орга-нізм, наукову і філософську доктрину, косміч-не тіло, необхідне постійно мати на увазі вну-трішні процеси підбору їх елементів, а якщо вдається розкласти елементи далі, на елеме-нти другого порядку, то і цих в їх ще більш вузькому середовищі, і т.д., наскільки дозво-лить досягнутий рівень прийомів аналізу» [8, 170]. У цьому значенні кожний елемент сис-теми може виступати як «підсистема», що володіє своєю сукупністю елементів. Середо-вищем (зовнішнє середовище – як оточення системи і внутрішнє середовище – як кон-текст) є те, що впливає на систему і з чим во-на взаємодіє» [8, 168-169]. Безперечно, що в процесі аналізу центра-льноєвропейського регіону ключова роль належить новому східному кордону ЄС, не тільки в контексті його делімітації чи демар-кації, а перш за все – у його геополітичному вимірі, позаяк становлення, формування, роз-виток нового східного кордону ЄС, слід ви-вчати як самостійну проблему, цим на нашу думку визначається і невирішеність загаль-ної проблематики. Неупереджений науковий аналіз сучасного, масштабного розширення Європейського Союзу, логічно зумовлює і по-становку проблеми формування нової систе-ми східних кордонів Євросоюзу. Багатоплано-вість визначеної проблеми зумовила викори-стання міждисциплінарного підходу, що дає можливість комплексно враховуючи дію чин-ників інституційного, політичного, культур-ного характеру розвитку нового кордону.  Метою наукового дослідження є систем-ний аналіз нового східного кордону ЄС. Важ-ливим є використання і міждисциплінарного підходу, адже дослідження зміни, трансфор-мації кордону відбувається у хронологічній послідовності, в історичному ракурсі із аналі-зом політико-правових основ транскордон-ної діяльності, в контексті дослідження соціа-льних, культурних, геополітичних аспектів проблеми кордонів тощо.  Становлення та функціонування нового східного кордону ЄС безпосередньо пов’язано з конкретною геополітичною ситуацією, яка також визначає його специфіку та параметри. Безперечно, що структуризація геополітично-го простору Центральної Європи принципово 
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змінює відношення до території, регіону та його кордонів.  У теоретико-методологічному сенсі за-гальновідомо, що трьома головними функція-
ми кордону, які спочатку визначалися як фун-кції саме державного кордону, є так званий потрійний характер дії кордону: розділяю-чий, фільтруючий та з’єднуючий. Вага конта-кту чи розподілу залежить власне як від вну-трішньої якісної характеристики держав, які межують один з одним, а також і від якості взаємовідносин країн, чи міжнародних об’єд-нань.  Концептуально, дії кордону, його функції можна охарактеризувати як ефект кордону. Утім, кордон має і інші функції, як це вказу-ється у документі Ради Європи: військово-
політичну функцію; економіко-соціальну; 
культурну [4, 9–10]. Зазначимо, що як це не дивно, але зміц-нення бар’єрного характеру нового східного кордону ЄС протягом 2004–2006 рр. визначи-ло і його нову об’єднуючу функцію, адже саме новий східний кордон Євросоюзу має також і 
інтеграційний ефект у новій контактній інте-граційній зони і стає своєрідним міжнарод-ним каналом комунікації в більш широкому тлумаченні кордону як простору. Кордони Центральної Європи пройшли складний шлях еволюції від домінування бар’єрної, фільтру-ючої функції, потім лібералізації режиму його перетину і до набуття ним євроінтеграційно-го чинника із домінуванням бар’єрної функ-ції для країн Східної Європи і нівеляцією кор-дону для країн Західної та Центральної Євро-пи. Новий східний кордон ЄС – це кордон, який нині з’єднує та забезпечує міжнародну інтеграцію. Це відбувається за умов, коли скасовуються внутрішні перешкоди перети-ну на єесівському просторі та підсилюються граничне ущільнення конкретно українсько-єесівського кордону, уніфікуючи, тобто ускладнюючи візовим режимом перетин ЄС своїх зовнішніх кордонів. Досягнення лібера-лізації перетину, тобто безвізового простору на сході у 2017 році, все ще визначається пе-реліком необхідних відповідностей перетину кордону. Окрім поняття кордону, існують і інші поняття в більш широкому контексті, які ви-

значають своєрідне розмежування, а саме – лімес, рубіж, форпост, фронтір. Зокрема, по-няття фронтір як система включає в себе ха-рактеристику потужних історико-геогра-фічних просторів, і як рубіж між вищим та нижчими рівнями розвитку створює можли-вість для включення в нього і характеристик в заємозв’язку геокультурного, геополітич-ного, географічного вимірів. Фактично, всілякий кордон є «штучним», тобто відображає співвідношення конкрет-них сил в конкретний час, і протягом історії кордони встановлювалися як в межах так званих природних кордонів, історичних кор-донів, іноді етнічних кордонів, а здебільше внаслідок завершення війн – як встановлен-ня меж дії, сфери впливу переможців. Не бу-ває одвічних кордонів, кожний кордон вста-новлюється, переноситься, уточнюється за примхами історії. Більше того, згідно внутрі-шній логіці розвитку новий східний кордон ЄС має еволюціонувати протягом ХХІ століття. Позаяк це залежатиме не тільки від внутріш-нього розвитку розширеного ЄС протягом ХХІ століття, а також і від його новітніх сусі-дів по усьому периметру нового східного кор-
дону ЄС, отже і від внутрішнього розвитку України. «Рейн та Дунай був переважно кор-доном культурним: з одного боку – стара хри-
стиянська Європа, з другого – своєрідна хрис-
тиянська периферія. Але ж коли настала Ре-формація, лінія Рейн – Дунай виявилася при-близною лінією розриву, вздовж якої стабілі-зувався поділ християнства. Й то був також очевидний стародавній кордон, стародавній 
limes Римської імперії. Чимало інших прикла-дів говорило б такою самою мовою, що пот-верджували правило, і свідчать про посилен-ня культурної єдності Заходу – насправді сві-ту-культури, світу-цивілізації»[2, 53], – як блискуче сформулював Фернан Бродель. З плином часу кордони на європейському просторі змінювалися і змінюються, але на жаль їх «біографія» не закінчується. Безпере-чно, розширюється спектр співіснування ба-гатьох форм кордонів, які зберігаються шля-хом відозміни. Відзначимо насамперед, по-няття, сутність, а власне концепцію лімесу, який був однією з найважливіших форм кон-тактів Римської імперії з племенам ближньої 
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варварської периферії. Лімес як система при-кордонних споруд починає розділяти племена Центральної Європи від зони римської цивілі-зації. Зазначимо, що limes (поперечний) – це практика римського межування полів, поділ проміжними дорогами землі на кварти визна-ченої ширини, саме ці проміжні дороги явля-ли собою кордони. Лімес утворився в І ст. н.е. і перетворився в середині ІІ ст. н.е. на складну систему прикордонних комунікацій, які ви-значали характер військової, політичної та торгової взаємодії Риму та варварів Карпатсь-кого регіону. Саме поняття лімес (limes, lim-ites) спочатку означало лише стежку, шлях в ранній імперії. Пізніше це слово використову-валось для позначення максимального просу-вання вглиб ворожої території «penetrat inte-rius, operit limites», такий зміст був визначе-ний і Тацитом, хоча він розвинув його як поз-начення вузької смуги прикордонних земель на відміну від фортець, які там знаходились.  Пізніше фронтір вніс військове тлумачен-ня в роз’яснення цього слова, яке вже означає шлях, що з’єднує гарнізони. Для нас важливо, що саме поняття лімес необхідно розрізняти як вузький військовий, термін і явище більш широкого значення, як «багатофункціональну систему» у взаємовідношеннях римлян і вар-варських племен. В творах авторів ІІІ–V ст. н.е. 
лімес означає нездоланний бар’єр, стіну, яка повинна була відділити Імперію від набігів варварів. Таким чином формується концепція 
лімесу, як «закритого» оборонного комплексу. Але в І–ІІІ ст. лімес не був явищем такого по-рядку і був «відкритим» як зі сторони Риму, так і зі сторони племінного світу. Першим і найбільш важливим елементом лімесу була дорога, яка розгалужується шляхами, які ве-дуть вглиб Імперії. Другим елементом лімесу стають війська і зони їх операційних дій, які охоплювали простір як на римській, так і на варварській території. Третім елементом лі-месу стає система укріплень і форпостів (praesidio) [1, 24–31]. Найбільшого розвитку у розвитку лімесу займали і торгівельні операції. Римський  купець та варварський посередник ставали бажаними гостями у селищах германських, кельтських, сарматських племен. Цей фактор робив лімес власне смугою для здійснення  

торгівельних контактів з племінною перифе-
рією. Проте в І–III ст. він ефективно виконував і головне завдання – захищав військово-стратегічні інтереси Риму [1, 30–31]. На сьогодні, роль і значення кордонів в Європі поступово змінюється за умов процесу інтеграції, включно і процесу євроатлантич-ної інтеграції. Більш рельєфно це простежу-ється у зміні домінування тих чи інших функ-цій кордону, в даному випадку – у домінуванні функцій контактного характеру кордонів, їх 
прозорості всередині Європи, і посиленням бар’єрної функції кордонів на нових межах Євросоюзу. Втім, геополітична роль кордону у певному просторі, де проживають конкретні люди, народи, які мають і розвивають певні відносини між собою, має неперевершене зна-чення саме тоді, коли ці контакти як живі зв’язки, котрі мають давні щоденні традиції, можуть бути порушені. Неупереджений, об’єктивний науковий аналіз нового європейського кордону вимагає врахування не тільки концепцію лімеса, але і більш ширшу палітру теоретико-методо-логічних засад лімології. Досліджуючи історію розвитку майже всіх типів кордонів, які були визначені на практиці, К.Хаусхофер відзначає, що: «Кордони по водостоку в їх протиріччі – позаяк з точки зору як народно-психологічної, так і міжнародно-правової переваг, значення та цінності з-поміж усіх типів кордонів, які переважають у природі та науці, – коштували людству найбільше крові і головного бо-лю» [7, 155]. Віддаючи належне мистецтву проведення кордонів – адже це вимагає враху-вання безлічі чинників – як природних, куль-турно-географічних, фізичних, антропогеог-рафічних, політичних, економічних, вчений з великою шаною визначає діяльність заснов-ника мистецтва створення кордонів на прак-тиці Томаса Холдича, який філігранно визна-чив кордон між Чилі та Аргентиною.  В контексті концептуального наукового аналізу феномена кордонів Європи чи Євро-пейського Союзу (що не є тотожними понят-тями) в сучасному світі, з приводу яких нині ведеться наукова полеміка, неперевершене значення набувають класичні моделі дослі-дження. Таким чином, важливим є досліджен-ня теоретичних засад кордонів, визначення 
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так би мовити концептуального інструмента-рію за допомогою якого на сьогодні найбільш адекватно можна провести аналіз взаємовід-ношення розвитку держав чи міжнародних організацій (як акторів міжнародних відно-син) із простором. Передусім, мається на увазі використання саме методів дослідження кор-донів, а не геополітичних стратегій, в яких було використано основні теорії кордонів.  З точки зору аналізу сучасних кордонів, слід відзначити концептуальні положення одного з видатних засновників класичної ге-ополітики німецького географа Фрідріха Рат-целя, який одним з перших застосував прос-торовий підхід до аналізу політичних явищ. Оскільки одним з головних концептуальних положень Ратцеля було відношення до дер-жави як до живого просторового, укоріненого 
в ґрунті організму [10, 165–166], отже власне кордон він розглядає як одну з трьох (поряд із розміром та місцем розташування) харак-теристик цього організму. Більше того, із се-ми законів експансії, четвертий – визначає кордон як орган, який розташований на пе-риферії держави (зрозумілого як організм). У своїй головній праці «Політична геогра-фія» (1923 р.) (розділ Шостий: Кордони), Ф. Ратцель з метою загальної характеристи-ки особливостей кордонів, визначає два го-ловні типи кордонів: політичні кордони та природні кордони [10, 210–211].  Прискіпливий, комплексний аналіз кор-донів в їх географічному та політичному ви-мірах у подальшому був здійснений спадко-ємцем Ф.Ратцеля, його співвітчизником Кар-лом Хаусхофером, який блискуче вдоскона-лив концептуальне положення свого вчителя про кордони – виокремивши характеристики, види, статику, динаміку, типи, значення кор-донів – по суті, з’ясував цілком широку та різ-номанітну палітру характеристик кордону: «Як орган, як живе утворення, яке піддане зни-кненню чи росту, зовсім не застигле, не лінію впізнаємо ми кордон на практиці» [7, 28]. Поряд з цим, вчений визначив й так звані відтінки поняття кордону – відмінності ро-манської традиції пояснення кордону – Fron-tière – прикордонної смуги, яка відрізняється від германської традиції трактування кордо-нів як Borderland – рубіж країни та 

Boundаry – як лінія, захищена стіною, ліме-сом – тобто системою прикордонних укріп-лень, які були відомі ще з кінця І ст. н. е. на кордонах Римської імперії [7, 28]. Концептуально, К. Хаусхофер виокремив п’ять типів кордонів. З воєнно-географічної точки зору чітко висунутий вперед як опор-ний орган «кордон наступальний»; високоор-ганізований, насичений комунікацією, зав-жди успішно рухливий «кордон напоготові»; з обох сторін одночасно і розділяючий і з’єд-нуючий інстинктивно свідомі життєві форми і один з найміцніших прикордонних життє-вих форм, який може бути створений лише при порозумінні між сторонами – «кордон рів-
новаги», який має підвид – спокійний, інерт-
ний кордон. Четвертий тип, це кордон, який знаходиться у стані оборони – «укріплений 
кордон» і п’ятий тип – це демілітаризований, відкритий для проникнення «кордон, що роз-
падається» [7, 34]. Французька наукова школа, хоча і багато запозичила у Ф. Ратцеля, втім, змогла відо-кремити людський фактор від дуже суворо визначеного географічного фаталізму. Бажа-ючи презентувати головні ідеї Ратцеля фран-цузькій публіці, Відаль де ля Бланш предста-вив свої ідеї (починаючи від статей в Анналах Географії до книги «Основи гуманної геогра-фії», яка вже вийшла після його смерті у 1922 році) крізь призму принципу можливостей: людина є такою ж самою важливою «географічною складовою», як природа, але не людина яка зазнає зовнішніх впливів та приму-су, а «людина ініціативна». Згідно його геополі-тичної концепції – певний простір лише надає людині можливості зміни його геополітичної конфігурації, але реалізація цих можливостей залежить від волі людей [10, 52–53].  Жак Ансель, у своїх наукових досліджен-нях «Посібник з Європейської політичної гео-графії» (1936) [10, 376–378] та «Географія кордонів» (1938) [10, 389–391] висуває конце-
пцію кордону як умовного, але не одвічного 
бар’єру, який визначає наявний баланс сил: «Ми ніколи не визначаємо кордони – лише за умов коли діємо методом насилля – а змінює-мо людський розум» [10, 213–216]. На думку одного з сучасних французької школи геопо-літики, Мішеля Фуше: «Кордони новітньої 
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Європи не чітко визначені лінії, а «зони», пере-хідні простори, кордони яких поступово зни-кають (thinning out)». Мішель Фуше у праці «Республіка – Європа» (1998) цілком справед-ливо визначає: «Кордони які існують в межах європейського простору – міграції населення, мережі, енергія, безпека – не відповідають на-завжди визначеним геополітичним кордонам, позаяк Європа це не статичне географічне по-няття, кордони якого є зручно чистими, а істо-ричний процес, який пристосовується до мін-ливого географічного простору» [9, 115].  Кордон є своєрідним інститутом, рамки дії політичних систем, які аналізуються крізь функцію кордонів, наприклад, в межах при-кордонного регіону як території нових дого-вірних зв’язків. Насамперед, кордони викону-ють три тісно пов’язані функції: по-перше – встановлюють межі державного сувереніте-ту; по-друге – розділяють у просторі симво-лічні співтовариства, тобто держави, кожна з яких має власний прапор, гімн, історію, інсти-тути, які породжують для його громадян спе-цифічні права та обов’язки; по-третє – розді-ляють у просторі своє (тобто національну територію) та чуже (сусідню державу, а потім і весь світ) [4, 9]. Кордони як рамки дії політичних систем виконують суттєву функцію держав, насам-перед, як встановлення власної території в якості основи діяльності всіх систем та підси-стем, на які теоретично розповсюджується національний суверенітет [4]. Епоха бороть-би за розширення територій чи життєвого простору держави, за сфери впливу, джерела сировини та ринки збуту у формі війни – як легітимного способу розв’язання міжнарод-них проблем (згідно міжнародного звичаю, а потім і міжнародних угод – як рішення Віден-ського конгресу, створення Священного сою-зу тощо) де-юре завершила своє існування у ХХ столітті, точніше з 1970 року, коли прин-цип непорушності кордонів (і в цьому кон-тексті два його ключові елементи – визнання існуючих кордонів та відмова від будь-яких територіальних домагань) стає нормою між-народного договірного права, юридично обо-в’язковою для держав-учасниць.  Втім, з точки зору міжнародного права – як сукупності норм і принципів, які регулю-

ють систему міжнародних відносин, принцип непорушності державних кордонів, який отримав свою завершену форму у Заключно-му акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, зводиться до міжнародно-правового визнання існуючих кордонів європейських держав і до відмови від будь-яких зазіхань на ці кордони: «дер-жави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони одна одної, як і кордони всіх держав у Європі, і тому вони утримуватимуться те-пер і в майбутньому від будь-яких зазіхань на ці кордони. Вони відповідно утримувати-муться також від будь-яких вимог або дій, спрямованих на захоплення й узурпацію час-тини або всієї території будь-якої держави-учасниці». Відповідно до норми, що міститься у Заключному акті НБСЄ від 1 серпня 1975 р., держави, що підписали його і приєдналися до нього, «вважають, що їх кордони можуть змі-нюватися, відповідно до міжнародного права, мирним шляхом і за домовленістю»[3, 4].  Міжнародне право дає три підстави для зміни кордонів. По-перше, це здійснення на-родами і націями свого права на самовизна-чення: утворення нових незалежних держав на колишніх залежних територіях, об’єднан-ня двох або кількох держав, а також поділ існуючої держави. По-друге, це обмін ділян-ками території між суміжними державами з метою встановити зручніше проходження лінії кордону на місцевості. По-третє, це неве-ликі зміни положення лінії кордону при її ре-демаркації [5, 238]. Новий європейський кордон між Украї-ною та Європейським Союзом, включно і дер-жавами Центральної Європи, має принаймні дві функції – контактну та бар’єрну, власне дослідження специфіки цього кордону, ви-значається і взаємовідношенням функцій но-вого кордону за наявних геополітичних умов на європейському континенті за умов погли-блення та розширення євроінтеграційного процесу за умов посилення безпеки на ново-му східному кордоні ЄС. По-перше, новий європейський кордон між ЄС та Україною встановлюється на до-сить тривалий проміжок часу. По-друге, но-вий європейський кордон між ЄС та Україною має стати зоною стабільності та процвітання, 
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з точки зору безпеки та економічного розви-тку депресивних західних регіонів України. Здійсненню цієї мети може сприяти форму-вання в Україні згідно загальноєвропейських принципів міжрегіонального, транскордон-ного співробітництва як системного явища.  По-третє, новий європейський кордон між ЄС та Україною не має стати тупиковою фортецею, яка буде жорстко розмежовувати «все інше, що знаходиться за межами зони добробуту і процвітання». Згідно внутріш-ньої логіки розвитку, новий європейський кор-
дон теж має властивість змінюватися і не фо-рмуватися як одвічний остаточний східний бар’єр Євросоюзу. Адже головна ідея форму-вання, модифікації, трансформації сучасних кордонів, полягає в тому, що кордони, як це не парадоксально, але мають з’єднувати лю-дей, нації, спільноти, точніше кордони мають стати символами, а не бар’єрами. В контексті теоретичного обґрунтування, на нашу думку, головним є аналіз нового схід-
ного кордону ЄС в динаміці – як цілісного ор-ганізму, що знаходиться в постійній взаємодії з навколишнім середовищем і що безперерв-но «звіряє» свої «відповіді» із станом і реакці-єю своїх елементів.  Функція нового східного кордону ЄС в тео-ретичному плані характеризується щонайме-нше двома якостями – сутністю і конкретним змістом. Хоч сутність і зміст і з’єднані безпо-середньо в явищі, вони в той же час знахо-дяться як би і поза одне одного, оскільки ви-значаються різними системами відносин. Цей поділ умовний, але він дає можливість за до-помогою абстрагування однієї якості від ін-шої, їх вивчати у відносній незалежності один від одного глибше пізнати саме явище. Сутність нового східного кордону, хоча і ви-ражає найважливішу якість явища, але в, сво-єму «чистому» вигляді ніколи не виступає: вона завжди виявляється через конкретний зміст. Категорія сутності розкриває внутріш-ню основу не одного окремого явища, а бага-тьох однорідних явищ. Сутність виражає таке загальне, яке визначає і природу, і загальний характер розвитку даних явищ. Але кожне з цих явищ має в той же час власний зміст, ви-значуваний як загальною для них суттю, так і різними і різноманітними обставинами, при 

яких кожне з них функціонує і розвивається. Сутність і зміст кордону два її найважли-віших нерозривних якості. У рамках їх дихо-томії визначальна роль належить зрештою суті. Сутність, як очевидно, і більш стійка в порівнянні з конкретним змістом: її зміни залежать від зміни корінних економічних ін-тересів держави або від зміни груп впливу, тоді як зміни в конкретному змісті відбува-ються як внаслідок змін в суті, так і внаслідок різних змін в системі міждержавних відносин і місця держави в ній. Оскільки зміни в суті явища порівняно рідкісні, а зміни в її конкре-тному змісті, навпаки, відбуваються значно частіше, то саме зміст і детермінанти його зміни викликають особливий дослідницький інтерес. В складному процесі взаємодії кордо-ну із простором перша придбає певні форми, що володіють вже відомою незалежністю від змісту, власним рухом форми, своїми законо-мірностями, породженою вже в чималій мірі системно-структурними умовами. В даному випадку, під системно-структурними умова-ми розуміється характер структурних відно-син, суб’єктів міжнародних відносин і потім кордонів в цій структурі і, нарешті, стан рів-новаги системи. Зазначимо, що з-поміж ін-ших, оптимальним типом нового східного кордону ЄС, було б формування його як «кордону рівноваги», що в перспективі до-зволили б зберегти відносну стабільність са-мої системи.  На нашу думку, така типологізація сутніс-них характеристик кордону, створює можли-вість об’єктивного наукового дослідження кордону за умов динаміки процесів європей-ської інтеграції, дослідження шляхів пом’як-шення ефекту кордону, нейтралізацію різно-го роду бар’єрів, що можна досягти через до-мінування тієї чи іншої функції кордону. З точки зору наукового аналізу важливими є дослідження і наступних функцій кордону: юридичної, економічної та контролюючої, а також військової та ідеологічної функцій. На сьогодні в межах Європейського Союзу функції кордонів у ХХІ столітті змінилися, кордони стають більш прозорими для вільного пересу-вання осіб, товарів, послуг і капіталу, – що в кінцевому рахунку підсилює транскордонне співробітництво.  

ЄВА КІШ Системний аналіз нового східного кордону Європейського Союзу: від історії лімесу до сучасного фронтіру 
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Не існує добрих чи поганих кордонів, по-заяк саме різні політичні системи наповню-ють емоційним змістом поняття кордонів. Всілякий кордон є «штучним», адже відобра-жає співвідношення конкретних сил в конк-ретний час. Більше того, не буває одвічних кордонів.  На нашу думку, новий європейський кор-дон – як просторова структура потребує ком-плексного вивчення. Очевидно, що дослі-дження кордонів та прикордонних терито-рій, не слід ототожнювати безпосередньо з лінеарним характером кордонів. Хоча, цілком логічно, що кордони, які окреслюють терито-ріальну цілісність певної держави, водночас є як лінією дотикання суверенних держав, так і лінією їх відокремлення. З-поміж інших, між-дисциплінарний підхід щодо аналізу кордо-нів та вивчення так званої «проникливості» кордону дозволяє досліджувати кордон не тільки як лінеарний простір між державами-сусідами, а враховує особливості культури, світогляду за умов використання цивіліза-ційно-релігійних критеріїв. Процес формування нового східного кор-
дону ЄС це складний, багатогранний, хоча іно-ді і суперечливий процес, функціонуючий за внутрішньою логікою розвитку – як складо-вого елемента, як підсистеми більш високого ґатунку цілісної системи, яка за якістю, а ще більше – за масштабністю сучасних геополі-тичних змін на європейському континенті також трансформується. Подальші наукові 

розвідки вбачаємо у дослідженні білатераль-них транскордонних регіонів.  
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E V A  K I S H   
SYSTEM ANALYSIS 

 OF THE NEW EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION:  
FROM THE HISTORY OF LIMES TO THE MODERN FRONTIER  

The main methodological basis of borders research, first of all in the context of studying reasons and 
consequences of transforming the new eastern EU border were analyzed in given scientific research. The 
researcher has demonstrated definitely new approaches to the analysis of the new eastern EU border. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:  
ОТ ИСТОРИИ ЛИМЕСА К СОВРЕМЕННОМУ ФРОНТИРУ 

В научном исследовании проанализированы основные методологические детерминанты изуче-
ния границ, в особенности, в контексте исследования причин и последствий трансформации новой 
восточной границы Европейского Союза. Принципиально новым являются подходы автора относи-
тельно анализа новой восточной границы ЕС. 

Ключевые  слова :  Украина, Европейский Союз, граница, интеграция, концепт, история, сис-
тема. 



69 №  2  (46) ,  грудень  2018 

Постановка проблеми пов'язана із необ-хідністю дослідити характер і вектори міжна-родних відносин та безпекових процесів в країнах Чорноморського регіону, сформулю-вати висновки щодо шляхів підтримки ста-більності в регіоні, розвитку співробітництва як на міждержавному так і багатосторонньо-му рівнях, виробити наукові рекомендації відносно оптимізації взаємодії України з при-чорноморськими державами, формування ефективної моделі забезпечення національ-ної безпеки України в регіоні.  Сьогодні Чорноморський регіон географі-чно охоплює держави, що входять до різних політичних та військових об'єднань, що спри-чинене як специфікою цивілізаційної іденти-фікації, відмінною філософією державотвор-чих процесів причорноморських країн, так й інтернаціоналізацією політичних процесів, криз і конфліктів у даному геополітичному ареалі. Через це на початку ХХІ ст. він став ареною зіткнення геополітичних інтересів причорноморських країн і позарегіональних держав.  Неспровокована військова агресія Росії проти України у 2014-2018 рр., анексія украї-нського Криму, довели, що створені до цього регіональні й глобальні механізми підтримки безпеки і миру нездатні ефективно протидія-ти викликам і загрозам нового покоління. Все більш виразною стає тенденція до усклад-нення геостратегічної ситуації у басейні Чор-ного моря: антагонізм інтересів регіональних акторів, мілітаризація, загострення загрози міжнародного тероризму, неконтрольована 

міграція, виражена асиметрія економічного потенціалу країн підривають основи стабіль-ності Чорноморського регіону у ХХІ ст., пере-творюють його на турбулентну «сіру геополі-тичну зону». Тож визначення безпекових стратегій впливових причорноморських дер-жав, як Туреччина, оптимальних моделей та шляхів протидії деструктивним впливам, традиційним і новим загрозам у Чорноморсь-кому регіоні сприятиме розбудові України як суверенної, демократичної, правової та еко-номічно стабільної держави.  Аналіз безпекової політики Туреччини у Чорноморському регіоні у постбіполярну по-сідає вагоме місце в історичній науці як у ме-жах вітчизняної, так і зарубіжної школи. Се-ред усіх робіт фундаментальністю відрізня-ються наукові розвідки Зб. Бжезинського, Г. Кіссінджера, В. Головченка, П. Ігнатьєва, О. Коппель, Г. Перепелиці, Ю. Скорохода, А. Худолія. Н. Мхитарян, В. Шишкіної. Остан-німи роками вітчизняна наукова школа зба-гатилася роботами Аль-Азаві Хайдер Аділ Ка-діма, П. Бовсунівського, Є. Габер, О. Мощенка, І. Тихоненко тощо. У Чорноморському регіоні Туреччина традиційно виділяє три найважливіші напря-ми зовнішньої політики і політики безпеки: Росія, ОЧЕС та Південний Кавказ; українсь-кий напрямок не є найпріоритетнішим.  Місце Росії в турецькій геополітичній і безпековій стратегії визначають постійно зростаючі потреби офіційної Анкари в енерго-носіях, адже Росія – основний постачальник природного газу до цієї країни. Турецько-
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російський енергетичний діалог, часто зав’я-заний на міркуваннях щодо вигоди для окре-мих компаній чи підприємців, слугував осно-вою для розширення двосторонніх економіч-них зв’язків. Але на сьогодні спостерігаються перешкоди на шляху до зміцнення економіч-ного партнерства, оскільки Туреччина не сприймає спроби Росії монополізувати поста-чання ресурсів до Європи, зокрема з Каспію. У свою чергу, Росія із занепокоєнням спостері-гає за політикою Турецької Республіки, спря-мованою на перетворення у незалежного гравця на енергетичному ринку. У такому випадку Росія може втратити статус монопо-ліста постачальника газу до Туреччини.  Попри всі геополітичні плани керівницт-ва, Російська Федерація – не СРСР за рівнем безпекових загроз, які вона створює для Ту-реччини. Так, ракетно-ядерна Росія – потуж-на сила в світі та в регіоні, але не єдиний ак-тор, що визначає національну безпеку і зовні-шню політику Турецької Республіки. Якщо доведеться обирати між поступками на ко-ристь Заходу або Росії, турецький істебліш-мент, скоріш за все, прислухається до союз-ників по НАТО або до аргументів ЄС.  Але з більшою вірогідністю офіційна Ан-кара обере власну лінію поведінки, підносячи національні інтереси над союзницькими до-мовленостями або вигодою для бізнесу. Ще однією визначальною рисою є те, що путінсь-ка Росія претендує на статус наддержави, а Туреччина робить ставку на нарощування впливу в Чорноморському регіоні, на Кавказі й Близькому Сході, на Балканах і в Централь-ній Азії. Таким чином, на шляху до світового лідерства Росії стоїть Туреччина, економічне партнерство з якою водночас є для неї необ-хідним.  Але коли Російська Федерація виходить за колишні межі свого геополітичного впли-ву, це дратує Туреччину та інші причетні дер-жави. Певним чином, непередбачувана й аг-ресивна Росія залишається загрозою націона-льній безпеці Туреччини. Так, украй вороже ставлення Кремля до розширення НАТО на Схід, його деструктивне втручання в перебіг громадянської війни в Сирії й «заморожених» конфліктів та періодичні гострі кризи у від-носинах із пострадянськими республіками, 

безумовно, негативно впливають і на Туреч-чину. Тому Туреччина й Російська Федерація прагнуть позбавити двосторонній діалог гос-трих для обох сторін тем: боротьба з сепара-тизмом, захист прав і свобод людини, роль еліт у політиці, характер політичного режиму тощо [1]. Офіційна Анкара тоді незмінно підкрес-лює, що сторони конфлікту повинні дотриму-ватись норм міжнародного права, і не робить відвертих заяв на користь однієї з них. Так само Росія не фокусує увагу на тематиці кіпр-ського врегулювання або курдського сепара-тизму. Обидві держави – колишні імперії, во-ни стикаються з однаковими викликами пос-тімперського існування (ерозія державної цілісності, розбудова демократії, пошук свого місця в новій архітектурі світу). Вони став-ляться з певним розумінням до недоліків один одного, втім, не позбавлені підозр і ам-біцій [1]. Ієрархія національних інтересів Туреччи-ни у світлі підтримки безпеки у Чорноморсь-кому регіоні у цілому виглядає так: по-перше, активізація спільної Чорномор-ської групи військово-морського співробіт-ництва «BLACKSEAFOR», ініціативи «Чорно-морська гармонія» (2004 р.), що може розгля-датися в перспективі як морський компонент багатонаціональних миротворчих сил у Чор-ному морі. Згідно статті IV Угоди, головною метою БЛЕКСІФОР/BLACKSEAFOR як «регіо-нального, обмеженого в членстві, але в той же час відкритого утворення», є «сприяння подальшому зміцненню дружби, добросусід-ських відносин та взаємної довіри між причо-рноморськими державами», а також «зміц-нення миру та стабільності в регіоні шляхом поглиблення співробітництва та взаємодії між військово-морськими силами» [4]. Для України і Туреччини участь у «BLACKSEAFOR» сприяє: розширенню відкри-тості й зміцненню довіри між причорномор-ськими державами; зміцненню власного між-народного авторитету як морських держав; зростанню впливу на розвиток міжнародного морського права у Чорноморському регіоні; поліпшенню умов співіснування флотів при-чорноморських держав і поєднанню їхніх зу-силь у вирішенні питань морської політики; 
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розширенню можливостей ВМС щодо вдоско-налення власної бойової підготовки та участі у морських миротворчих, гуманітарних і по-шуково-рятувальних операціях [4; 8; 13]; по-друге, сприяння посиленню присутно-сті НАТО у регіоні, підтримка зусиль ЄС з за-безпечення регіональної стабільності у Чор-ному морі, і зрештою, всебічна підтримка української політики щодо входження в НА-ТО та інші європейські безпекові структури; по-третє, зміцнення позицій Туреччини та України у регіональних безпекових струк-турах та ініціативах, підвищення ефективно-сті їх діяльності, насамперед, у рамках роботи ОЧЕС. Туреччина, яка у 1998 р. ініціювала створення ОЧЕС як певної альтернативи сво-їм невдалим прагненням вступу до ЄС, нама-гається реалізувати переваги власного геопо-літичного становища і зростаючої економіч-ної потужності шляхом формування даної стабільної структури, яка б стала регіональ-ним центром тяжіння. Утворення в Причор-номор’ї автономної системи економічного співробітництва (ринкові реформи в постко-муністичних країнах регіону акцентовані не на розвиток малого й середнього бізнесу, як в Туреччині, а на модернізацію і трансформа-цію державного сектора за рахунок міжнаро-дної фінансової допомоги), з одного боку, по-силює позиції Анкари на переговорах з ЄС, а з іншого – сприяє формуванню такої системи регіональних інтересів, де країнам-партне-рам належала б не остання роль [7]. Також на сучасному етапі можна конста-тувати об’єктивно вищий інтерес Анкари до регіональних процесів на Близькому Сході (у світлі війни в Сирії) у порівнянні з Чорномор-ським регіоном. Безумовно, безпека Чорно-морського регіону також є важливою для ту-рецької зовнішньої політики. Однак після спроби так званого державного перевороту 2016 р. Анкара зацікавлена у стабільності країн-партнерів та сусідів та збереженні ста-тус-кво більше, ніж, скажімо, в їхніх демокра-тичних перетвореннях і нестабільності, що їх супроводжує. Саме тому всі українські полі-тичні турбулентності в Туреччині сприйма-ють із певною обережністю.  Тут необхідно підкреслити, що особливо-го значення в програмі ПСР надається зв’яз-

кам Туреччини саме з мусульманськими краї-нами, стверджується про потребу докласти зусиль для підвищення двосторонньої спів-праці з цими державами, а також активізува-ти свою діяльність в Організації ісламська конференція (з 28 червня 2011 р. – Організа-ція ісламського співробітництва), щоб посіс-ти більш гідне місце на міжнародній арені [10]. Конституційно-правові реформи ПСР, покликані наблизити Туреччину до європей-ських стандартів, насправді багато у чому виявилися механізмом поступової ісламізації країни. Такий внутрішньополітичний тренд не може не позначатися на концептуальному та практичному вимірах турецької зовніш-ньої політики, яка наразі ставить ключової метою своєї дипломатії – відновлення міжна-родного престижу Анкари у країнах ісламсь-кого ареалу. Наприклад, А. Давутоглу, голов-ний ідеолог зовнішньої політики Туреччини зазначє: «На початку минулого століття Ту-реччина відмовилася від свого османського спадку, закріпивши за Турецькою Республі-кою новий статус: нація-держава. За доби «холодної війни» питання культурної іденти-чності мало формальний характер. Однак ге-ополітичні зміни, спричинені закінченням біполярного протистояння, внесли це питан-ня до порядку денного. Сучасні територіальні спори й конфліктогенність, особливо на Бал-канах, Кавказі й Близькому Сході, в основно-му коріняться в історичному минулому. Та-ким чином, османська спадщина Турецької Республіки покладає на неї тягар геокультур-ної й геополітичної відповідальності та вима-гає повторного формування ідентичності ту-рецького стратегічного мислення. Повернен-ня до історичного спадку, – на думку вчено-го, – відкриє перед Туреччиною нові горизон-ти й можливості та дозволить зробити зовні-шню політику Туреччини більш конструкти-вною» [9, s. 20]. У розрізі виконання постав-леного завдання А. Давутоглу у такий спосіб розставляє регіональні безпекові пріоритети Анкари – Балканський регіон, Близькосхід-ний, Кавказький, Середземноморський й Чор-номорський [9, s. 20]. Імплементація концепції А. Давутоглу означає принципову переорієнтацію безпеко-вої політики Турецької Республіки, а саме: 
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перегляд історичних безпекових альянсів держави в тому сенсі, що традиційні військо-во-політичні союзи Туреччини зі США та Єв-росоюзом залишаються важливими й пріори-тетними, але особлива увага має бути надана новим центрам сили – КНР, Індії, Росії та Іра-ну; укладення нових альянсів із країнами, що стрімко розвиваються й допоможуть збалан-сувати безпекову залежність Турецької Рес-публіки від Заходу (Єгипет, Індонезія, ОАЕ, Пакистан);  відновлення державного інтересу до колишніх володінь Османської імперії в регіоні з особливим акцентом на Іракові й Сирії; більша відповідальність за регіональну безпеку на Балканському півострові через зміцнення партнерських зв’язків із мусуль-манськими (переважно чи частково) Албані-єю, Боснією та Герцеговиною й Чорногорією; врегулювання історичних суперечностей із Вірменією для посилення турецької міжнаро-дно-політичної присутності на Південному Кавказі; посилення геополітичної ролі Туре-цької Республіки в мусульманському світі; залучення держав Центральної Азії до сфери турецького безпекового впливу й презенту-вання економічної моделі розвитку на основі турецького бізнесу, будівництва, освіти й не-державних організацій [11]. У світлі вище наведеного, проблема Ук-раїни, з якою Туреччина не має сухопутного кордону, менше турбує турецький політикум і пересічних турків, порівняно з власним «Донбасом» на південному сході країни та власними безпековими загрозами: терактами «Ісламської держави», Робочої партії Курдис-тану, напливом біженців із Сирії. Анкара підтримує європейські та євроат-лантичні устремління України. Водночас змі-на балансу сил в Чорноморському регіоні, зокрема, через посилення присутності США, може неоднозначно сприйматись Анкарою у сучасних геополітичних реаліях. Так, незва-жаючи на регулярну участь турецьких ВМС у міжнародних навчаннях в Чорному морі,  Туреччина заветувала розширення операції НАТО «Активні зусилля» до Чорного моря, не пропустила американський військовий кора-бель через протоки під час російсько-грузинської війни 2008 року. До того ж, фор-мально підтримуючи територіальну ціліс-

ність України, дотримання норм міжнародно-го права, подолання сепаратистських тенден-цій у Криму шляхом діалогу та консенсусу, Туреччина водночас не солідаризувалася з Україною та Заходом стосовно санкцій проти російського уряду. Щодо цього турецькі висо-копосадовці неодноразово заявляли про не-припустимість використання кримської проблеми зовнішніми силами для погіршен-ня відносин між Туреччиною та Росією [2].  Таким чином, Анкара може зручним при-кладом для російської влади, щоб показати, що є країни НАТО, які не у повній мірі розді-ляють геополітичні устремління США, тим самим легітимізуючи геополітичну експансію Москви у регіоні Чорного моря. Реалізація енергетичних проектів «Турецький потік 1» і «Турецький потік 2» є ще одним яскравим підтвердженням того, що Туреччина здатна пожертвувати високими демократичними принципами Заходу і трансатлантичною єд-ністю заради національного прагматичного інтересу [2]. Оцінюючи перспективи ОЧЕС, необхідно зауважити, її подальша робота буде залежати від успішного подолання проблемних момен-тів в системі співробітництва країн-учасниць. Серед головних, до вирішення яких залучати-меться турецька сторона, варто вказати такі: 
– деокупація і демілітаризація українсько-го Криму, припинення гібридної війни Росії проти України; 
– слабкий вплив економічного потенціалу ЧЕС на подолання кризових явищ у наці-ональних економіках країн; 
– наявність територіальних претензій де-яких країн до інших та відсутність мож-ливостей їхнього політичного врегулю-вання; 
– геополітична конкуренція між Росією та Туреччиною за політичне лідерство в регіоні; 
– жорстке позиціонування в Чорному морі часом антагоністичних національних інтересів великих позарегіональних держав як США і Китай. У разі обрання ними моделі жорсткої геоекономічної конкуренції економічні проекти кожної із держав оцінюватимуться протилеж-ною стороною як спроба послабити її вплив в системі Чорноморського регіо-нального економічного співробітницт-ва, що здатне спричинити додаткові  
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ризики для економік причорноморських держав у вигляді санкцій, мит, торго-вельних квот тощо.  Крім того, система безпеки Чорноморсь-кого регіону має низку міжнародно-правових проблем, відкладання урегулювання котрих здатне призвести до загострення міждержав-них відносин і міжнародно-політичної ситуа-ції, але які Анкара не здатна ефективно роз-в’язати через антагонізм інтересів великих держав у басейні Чорного моря, а саме: 
– розпочата Росією у 2014 р. збройна агре-сія проти України, анексія українського Криму, підірвала міжнародно-правовий режим безпеки не лише у Чорному морі, але й у світі у цілому; 
– українсько-румунські суперечності що-до делімітації й демаркації міждержав-ного кордону та розподілу територіаль-ного шельфу; 
– неврегульованість питання використан-ня живих ресурсів Чорного моря, що призводить до незаконного виловлю-вання риби у виключній економічній зоні й територіальних водах інших дер-жав; 
– неврегульованість питання захисту Чор-ного моря від забруднення внаслідок катастроф на морі чи промислового ви-користання континентального шельфу; 
– захист міжнародних транспортних кори-дорів, що пролягають поблизу зон міже-тнічних або міжрелігійних конфліктів. Тож для Чорноморського регіону у пост-біполярну властивий чітко виражений дуа-лізм міждержавних відносин, коли стосунки співробітництва й протиборства виявляють-ся практично одночасно, існує переплетіння різних за своїм характером політичних про-блем та протилежних тенденцій їхнього роз-ширення, політичних відносин у цілому. Щоб об’єднати їх певним спільним напрямом, пе-редусім у площині безпеки, потрібна низка умов суб’єктивного характеру, зокрема – спі-льне бачення майбутнього регіону та відпові-дна політична воля керівництва причорно-

морських держав, насамперед, Туреччини. Водночас сучасна геополітична ситуація в Чорноморському регіоні і стратегічна лінія великих держав на підвищення політичних ставок у регіоні обмежують потенціал Анка-ри на реалізацію своїх безпекових інтересів у Чорноморському регіоні. 
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ЮЛІЯ СЕДЛЯР Безпекова політика Туреччини у Чорноморському регіоні у постбіполярну добу  

Y U L I A  S E D L I A R    
SECURITY POLICY OF TURKEY IN THE BLACK SEA 

 REGION IN POSTBIPOLAR PERIOD   
Turkish foreign policy as the factor of strengthening the Black Sea regional security is highlighted; it’s 

determined that the hierarchy of national interests of the state determines the priorities of security relations 
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74 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

Тема порятунку євреїв Європи у роки Го-локосту займає особливе місце серед різних аспектів трагедії, адже кількість врятованих євреїв істотно поступається кількості знище-них. Утім, порятунок єврейського населення був можливим у деяких європейських краї-нах. У цьому плані показовим є приклад Угор-щини, країни, де геноцид євреїв розпочався фактично із окупацією країни нацистською Німеччиною у 1944 р. На той час, зважаючи на кардинальні зміни театру воєнних дій, мі-жнародна спільнота, включаючи благодійні установи, була об’єднана навколо недопу-

щення знищення угорських євреїв. Однією з маловивчених проблем є діяльність благо-дійних організацій у цьому процесі, і, власне умови їх діяльності, які у різних країнах, регі-онах Європи мали виразну специфіку. Отже, об’єктом дослідження є діяльність благодійних організацій у Європі. Мета поля-гає у з’ясуванні основних етапів діяльності міжнародних благодійних організацій в Угор-щині щодо порятунку єврейського населення та визначенні їх особливостей, зокрема: хара-ктеристика політики угорської влади стосов-но єврейського населення та перебігу подій 

in the Black Sea region. It’s underscored that the strengthening of global and regional structures and insti-
tutions (NATO, BSEC and BLACKSEAFOR) and deterrence of Russian geopolitical expansion are predomi-
nant regional issues in contemporary Turkish security policy.  

Key  words:  international relations, foreign policy of Turkey, Black Sea region, regional security, inter-
national security.  
ЮЛИЯ  СЕДЛЯР   

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД  

Охарактеризована внешняя политика Турции как фактор формирования системы безопасно-
сти в Черноморском регионе; выявлена структура национальных интересов Турции в регионе, фор-
мирующая модель региональной безопасности. Установлено, что приоритетными направлениями 
политики Турции в сфере обеспечения безопасности в Черноморском регионе являются поддержка 
региональных структур и инициатив (ОЧЭС, БЛЕКСИФОР), укрепление НАТО как фактора сдержи-
вания геополитической экспансии России. 

Ключевые  слова :  международные отношения, внешняя политика Турции, Черноморский 
регион, региональная безопасность, международная безопасность. 
 
 
 УДК 94:061.23](439)"1939/1945" 
ІРИНА РАДЧЕНКО  
 

ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПОРЯТУНКУ 
ЄВРЕЇВ УГОРЩИНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:  

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 
 

Стаття присвячена діяльності благодійних організацій щодо порятунку єврейського населен-
ня Угорщини під час Другої світової війни. Окреслені та охарактеризовані основні етапи, упродовж 
яких здійснювалася діяльність організацій щодо порятунку євреїв країни, обумовлені відповідними 
внутрішніми та зовнішніми умовами. Розкриті особливості цих етапів. Виявлено, що діяльність 
благодійних організацій щодо порятунку та допомоги угорським євреям відбувалася протягом 
1938–1944 рр., ще до окупації країни нацистською Німеччиною. Крім того, із початком акції зни-
щення єврейського населення після окупації міжнародні організації продовжували активно надава-
ти допомогу з порятунку життя євреїв.  

Ключові  слова :  Голокост, благодійна організація, євреї Угорщини, уряд Горті, депортація, 
порятунок, еміграція. 
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Голокосту в Угорщині, виокремлення та ана-ліз внутрішніх та зовнішніх чинників, які вплинули на умови діяльності міжнародних інституцій у країні. Щодо історіографії теми, то вона фрагме-нтарно представлена у роботах, присвячених подіям Другої світової війни та Голокосту в Угорщині [6; 7; 12]. Більш виразно тема поря-тунку угорських євреїв за участю благодій-них організацій висвітлена у публікаціях, присвячених діяльності міжнародних, єврей-ських та неєврейських, філантропічних уста-нов у європейських країнах в роки Голокосту: це праці ізраїльських науковців Є. Бауера [4], А. Бен-Това [5], де специфічність умов Угор-щини з порятунку єврейського населення відображена дуже побіжно. У роботах Д. Кранцлера [10] та Г. Розенфельда [11] йдеться про порятунок євреїв Угорщини ви-датними дипломатами Р. Валленбергом та Д. Мантелло. Найбільш дотичною до теми є робота російсько-американського дослідника Е. Рабіновича [2], присвячена порятунку єв-реїв Будапешта, де автор аналізує, зокрема, позицію угорської влади щодо депортацій. У вітчизняній історіографії дослідники Ю. Славік [3], Р. Офіцинський [1] у своїх пра-цях, зосереджують увагу на подіях єврейсько-го геноциду на Закарпатті, окупованим Угор-щиною у 1939 р., і про порятунок євреїв регі-ону мова йде після закінчення військових дій, у контексті відновлення та розбудови життя національних меншин. Загалом, відсутні спе-ціальні дослідження стосовно теми порятун-ку угорських євреїв, як і діяльності благодій-них організацій, а існуючі публікації висвіт-люють окремі її аспекти. Натомість, не вписа-на у європейський, угорський контекст доля і закарпатських євреїв, що також потребує окремої уваги дослідників. Для дослідження були залучені докумен-ти з архіву Меморіального музею Голокосту у Вашингтоні (USHMM), Американського єв-рейського об’єднаного розподільчого коміте-ту (JDC) та спеціальної колекції бібліотеки Ф. Рузвельта (Franklin D. Roosevelt Library), що стосуються діяльності JDC, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (ICRC), ін. [8; 9; 13]. Зокрема це – документація, приватне ли-стування представників різних благодійних 

організацій, офіційна документація директи-вного спрямування від високопосадовців за-хідних країн, нейтральних країн (Швейцарія, Швеція, Туреччина), що розкривають тему порятунку, допомоги угорським євреям та безпосередньо умови щодо цього.  У 1930 р. єврейське населення Угорщини складало близько 450 тис. осіб (приблизно 5% від загальної кількості населення). Серед єврейських громад, угорське єврейство за-ймало друге місце у Європі після євреїв Поль-щі [5, 15] і мало статус однієї з найбільш роз-винених та успішних громад у Центральній Європі [11, 3]. На відміну від євреїв в інших країнах Східної та Центральної Європи, євреї Угорщини не були закритою громадою, ізо-льованою від решти населення [5, 15]. При цьому, воно поділялось на ортодоксальне (традиційне) та неологічне (асимільоване) єврейство [4, 380–381]. Cаме неологісти домі-нували у країні, маючи більш ніж подвійну перевагу над сіоністами, що пояснювалося високим ступененем політичної інтегровано-сті угорського єврейства, яке загалом, було дуже мадяризоване та патріотично налашто-ване [4, 381].  Перемога нацистської партії в Німеччини супроводжувалася хвилею антисемітської діяльності в Угорщині: були створені декіль-ка відкрито антисемітських терористичних організацій, розповсюджувалися антиєврей-ські газети, які підтримувалися німцями. Го-ловною постаттю у розпалюванні антисемі-тизму був І. Мілотай, який пізніше став прові-дним членом найбільш радикального угорсь-кого фашистського руху 1930-х рр. – «Няйлес» або «Схрещені стріли» [11, 5–6]. Ситуація щодо євреїв докорінно змінила-ся у 1938 р., коли підштовхнутий зростанням правих радикальних сил та впливом нацис-тів, угорський уряд 29 травня 1938 р. прийн-яв перший антиєврейський закон, що обме-жував участь євреїв у певних професіях 20 %, проте квота мала бути досягнутою протягом 3 років. Важливо, що цей закон, за словами Горті, на відміну від Нюрнберзьких законів, розглядав євреїв за релігійною, а не расовою приналежністю. Другий антиєврейський за-кон 5 травня 1939 р. був більш жорстким, аніж попередній, маючи виразний «расовий» 
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зміст. Одним із наслідків антисемітської полі-тики влади була втеча 250 тис. угорських єв-реїв із країни [2, 33–34].  На кількість та розміщення єврейської громади мали вплив територіальні зміни. Так, за результатами двох Віденських арбіт-ражів, Угорщина приєднала південну частину Карпатської України, райони південної Сло-ваччини, частину Трансільванії, населені уго-рцями та євреями [2, 31]. А після захоплення Польщі Німеччиною та СРСР тисячі євреїв знайшли відносну безпеку в Угорщині.  Діяльність міжнародних організацій що-до порятунку євреїв Угорщини у роки війни можна представити у певній хронології, обу-мовленою внутрішніми та зовнішніми чин-никами: 1. Червень 1941 – осінь 1942 р. Період ха-рактеризується вступом країни у війну та ві-дповідним посиленням антисемітського за-конодавства, а також першими вбивствами угорських євреїв, зокрема у м. Кам’янець-Подільський (близько 17 тис. осіб) та Нови-Сад (приблизно 1 тис. осіб) [11, 6–7]. Почина-ючи з осені 1941 р. переслідування євреїв по-силились у країнах, прилеглих до Угорщини, що викликало масову імміграцію єврейських біженців на її терени [3, 506].  Єврейські міжнародні – благодійні та не-благодійні, – організації в Угорщині зіткнули-ся з новими викликами.  Декілька єврейських організацій викори-стали свої ресурси задля допомоги євреям, забезпечуючи допомогу та розміщення біже-нців у Будапешті. Головними серед цих груп допомоги були реформісти, ортодокси, сіоніс-ти та місцева гілка JDC. Неологістів, які пред-ставляли найзаможнішу частину єврейства Будапешта, очолював банкір С. Штерн. Сіоні-стську групу очолював О. Комолі, проте її фа-ктичним керівником був журналіст Р. Каст-нер. У 1941 р. Кастнер разом із Д. Брандом та Ш. Спрінгманом, розробили «Операцію Тіюл», напівлегально перевозячи сотні сіоністів з Польщі до Угорщини. Ця діяльність була в основі «Ваада Езра ВеХаазала», комітету з до-помоги та порятунку Сіоністської партії, відо-мого як «Ваада». Вони сприяли наданню фа-льшивих документів для ув’язнених, щоб проживати в Угорщині [10, 45–47].  

Нацисти, невдоволені доволі «м’якими заходами» угорської влади щодо євреїв, чи-нили на неї постійний тиск. Гітлер вимагав негайного зміщення Каллаї та вперше погро-жував окупацією країні-союзниці, якщо вона не підтримає вирішення єврейського питан-ня [2, 52–55].  2. Грудень 1942 р. – лютий 1944 р. У цей час певні єврейські установи намагалися орга-нізувати еміграцію угорських євреїв у безпечні місця, зокрема, у Палестину чи нейтральні країні. Найбільш активно свою діяльність роз-горнула філія агенції з порятунку при Єврейсь-кому Агентстві («Ваад Хахатзала») у Стамбулі, яка призначила «Ваада» своїм фінансовим ка-налом для допомоги. До початку німецької окупації «Ваада» спеціалізувалася на переве-зенні біженців із Польщі, Словаччини та Німеч-чини до Угорщини. Одна із таких груп склада-лася із приблизно 600 членів сіоністських  молодіжних рухів, які сформували основу  для т. зв. «Потягу Кастнера». «Ваада» створила вельми ефективний канал зв’язку, особливо із Робочою групою у Словаччині, яка передавала інформацію майже щоденно. Комітет викорис-товував багато кур’єрів для передачі інформа-ції до своїх колег у Женеві, Стамбулі, Єрусали-мі, Лондоні та Нью-Йорку; останні передавали ці повідомлення усім контактним особами по всьому світу. «Ваада» також допомагала втек-ти біженцям із Угорщини до відносно безпеч-них теренів Словаччини.  Додаткові зусилля «Ваада» з порятунку включали використання латиноамерикансь-ких паспортів, які були легко доступні для покупки у Швейцарії латиноамериканськими консулами чи їхніми довіреними особами. 3. Березень – вересень 1944 р. Характери-зується окупацією Угорщини нацистською Німеччиною та організацією окупаційною владою жорстких антиєврейських заходів, передусім – депортацій до Аушвіцу. Водночас, це час проведення активної фази порятунку різними міжнародними установами. 19 березня 1944 р. німецька армія зайшла до Угорщини безперешкодно. Представник Гітлера в Угорщині Е. Весенмайєр допоміг створити пронімецький (та відповідно анти-семітський) уряд Д. Стояї. Та ж тактика, що працювала в окупованій Європі, працювала і 
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в Угорщині: ізоляція жертв від основного на-селення; концентрація у гетто; депортація до місця знищення. Новий режим видав низку антисемітських законів [6, 16–17]. Було ство-рено юденрат (Єврейську раду), яка мала бу-ти центральним єврейським органом та представляти неологів, ортодоксів та сіоніс-тів. З 5 квітня 1944 р. євреї мали пройти обо-в’язкову реєстрацію та носити жовту зірку Давида на одязі [10, 48]. На початку квітня 1944 р. із Аушвіца вте-кли В. Розенберг (псевдонім – Р. Врба) та А. Ветцлер, які написали записку, що у червні потрапила до західних союзників і стала відо-мою як «Звіт Врби-Ветцлера», або «Щоден-ник з Аушвіцу». На 35 рукописних сторінках була описана географія табору смерті, метод масових вбивств за допомогою газових ка-мер, що практикувався протягом 2 років, а також події в таборі, починаючи від квітня 1942 р. Це було перше свідоцтво в’язнів Ауш-віцу, яке через свою точність та достовірність викликало резонанс у західних країнах [2, 66], та стало причиною тиску на М. Горті. Із нейтральних країн (Туреччини, Швейцарії, Швеції) надійшла низка закликів до угорсь-кої влади припинити депортації єврейського населення. З метою тиску на уряд Горті захід-ні союзники провели бомбардування Будапе-шта та інших угорських міст, що мало певний результат: 7 липня Горті припинив заплано-вану депортацію євреїв, які залишилися. Про-те, з травня 1944 р. із м. Мукачево розпочався перший етап тотальної депортації угорського єврейства до нацистських таборів за участі майже 20 тис. угорських жандармів [1].  Необхідність порятунку угорських євреїв була очевидною, тож з цього часу розпочина-ється організація місії Кастнера та Бранда, які вели перемовини з СС, зокрема, з Д. Віслі-цені, Єврейським Агентством у Єрусалимі та JDC у США. Проте дуже скоро вони зіткнулися з труднощами. У результаті «Європейський план» голови єврейської громади Словаччи-ни М. Вейсмандела щодо викупу словацьких євреїв за певну грошову суму ($1 млн) транс-формувався у т. зв. місію Бранда «Товари на кров», чи «10 тис. вантажівок за 1 млн євреїв». 15 травня, коли підготовка депортацій угор-ських євреїв була завершена, Бранд був проін-

формований Ейхманом про свою місію, з якою він поїхав наступного дня до Ерец Ісраелю для проведення зустрічей з єврейськими лідера-ми, та невдало: невдовзі він був заарештова-ний та доправлений до Єгипту. Лише за втру-чання А. Хіршмана, представника War Refugee Board (WRB), Бранда відпустили, у жовтні він відправився до Ерец Ісраелю [10, 55]. Водночас, урядом Швеції була ініційована одна із найуспішніших програм з надання до-помоги єврейському населенню Угорщини за участі WRB, JDC, а також шведських диплома-тів. Для її реалізації було обрано Р. Валлен-берга, шведського бізнесмена. Коли ситуація з євреями Угорщини істотно погіршилася, JDC отримав ліцензію на відправку $ 100 тис. до Швеції, і ці гроші були надані представником WRB А. Олсеном Валленбергу для операцій з допомоги та порятунку в Угорщині. Для цього останній закуповував низку будинків у Буда-пешті, які позначалися як «безпечні будинки» під захистом швецького уряду. Так, згідно до-кументу: «…приблизно 20 тис. євреїв перебу-вали під шведським захистом…» [8, 159].  Вкрай важлива інформація міститься у численних звітах Р. Валленберга, широко роз-повсюджених пізніше різними міжнародни-ми, єврейськими та неєврейськими установа-ми. Так, у звіті від 29 вересня 1944 р., йдеться про: «закриття подачі заявок на паспорти. У плани входить видати 4500 захисних паспор-тів, з них 2700 вже видані та розповсюджені… уже важко поширити ті, що залишилися… Ми виявили, що певні особи…очікували на вели-кі грошові суми для надання захисного пас-порту [цит. за: 12, 321]. Наприкінці березня 1944 р. була створена організація, яка мала зосередити основну ува-гу на тяжкому становищі угорських євреїв, – швейцарський комітет допомоги євреям в Угорщині (SHC), або комітет Баньяї. SHC пред-ставляв угорське єврейство в усіх єврейських організаціях, швейцарському та урядах союз-ників, міжнародних організаціях. Особливо важливим він був у двох аспектах: зборі інфо-рмації про ситуацію з євреями в Угорщині з різних джерел та передачі її німецькою й анг-лійською мовами; ініціюванні пропозицій що-до порятунку для представників єврейських організацій, МЧХ та урядів країн-союзників. 
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Вже за тиждень SHC представив програ-му порятунку єврейським (JDC) та неєврейсь-ким організаціям, реалізація якої розпочала-ся із зустрічей з представниками більшості єврейських організацій (Єврейського Агенст-ва, Всесвітнього Єврейського Конгресу тощо).  У липні 1944 р. Горті запропонував, щоб деякі угорські євреї залишили Угорщину та виїхали, переважно до Палестини. Зокрема це стосувалося 1 000 дітей, 8 243 володарів сер-тифікатів імміграції та їхніх сімей. Велика Британія погодилася прийняти у Палестині євреїв із сертифікатами про імміграцію. Деся-тки тисяч євреїв Будапешта отримали пропус-ки для безпечного проїзду від представників нейтральних урядів. Проте, німці не дозволи-ли угорським євреям залишити країну [2, 76]. Однією із найвідоміших та доволі супере-чливих акцій із порятунку угорських євреїв була організація т. зв. «потяга Кастнера», що переправив 1 600 євреїв з Угорщини до Швейцарії 30 червня 1944 р. Перші перемови-ни Р. Кастнера з А. Ейхманом дозволили сіо-ністській групі із 600 володарів сертифікатів у Будапешті відправитися до Палестини. Ба-гато з цих людей були євреями, врятованими з Польщі «Ваада» як члени сіоністської партії. Кастнер особисто відібрав декілька сотень друзів та членів власної родини із Клужа (звідки походив він сам), де було розміщено гетто на 18 тис. євреїв. Він також додав сім‘ї членів «Ваада» та єврейської ради – загалом 388 осіб, до яких додали декілька сотень най-більш видатних євреїв (750 осіб). Через те, що Ейхман вимагав $ 2 млн. за дозвіл на волю цим євреям, додаткові місця у потязі були продані будь-кому, хто міг уплатити прибли-зно $ 2 тис. за місце. Більшість грошей була передана К. Бехеру, помічнику Ейхмана, у ви-гляді золота, срібла та ювелірних прикрас у декількох валізах [10, 55]. Угода стала приво-дом для обвинувачень Кастнера у співраці з нацистами, а сам він був вбитий в Ізраїлі у 1957 р. [7, 229–233]. Відзначимо, що у процес перемовин з по-рятунку євреїв Угорщини був залучений і С. Майєр, представник JDC, що неоднозначно трактувалося широкою громадськістю [9]. Розуміючи, що ситуація на фронті бли-зиться до нищівного кінця для гітлерівської 

Німеччини та її союзників, Горті пішов на пе-вні поступки: Стояї було усунено з посади, замість нього було призначено генерала Г. Лакатозу. Вже у вересні були відчинені єв-рейські школи, для чого регент видав спеціа-льні сертифікати [2, 78–79]. Втім, це тривало недовго. 4. Жовтень 1944 р. – квітень-травень  1945 р. Період характеризується проведенням останніх репресивних заходів щодо євреїв Бу-дапешта та намагань міжнародних установ організувати порятунок (еміграцію) єврейсь-кого населення. 22 жовтня новий уряд випустив декрет щодо призову до робочих батальйонів усіх євреїв-чоловіків віком від 10 до 60 років. У Будапешті 29 листопада 1944 р. було створе-но гетто, обнесене стіною. Воно мало вмісти-ти до 200 тис. осіб, проте за 50 днів його існу-вання там було лише 70–80 тис. осіб. У відповідь, ICRC та дипломати нейтраль-них країн розгорнули допомогу. Очолювана шведським делегатом Ф. Борном щільна ме-режа інституцій почала опікуватися захистом єврейського населення. Сіоністський лідер О. Комолі очолив секцію «А», першопочатко-во створену для захисту єврейських дітей. Г. Штехло, лютеранин, очолив секцію «Б», яка займалася захистом єврейських дітей, що пе-рейшли у християнство. Ця мережа розшири-ла захист ICRC до 6 тис. дітей у 50 дитячих будинках, а також дюжину продовольчих складів. 22 госпіталя та маленькі інституції із охорони здоров’я, окремі будинки у гетто. Шведське представництво організації,  очолюваване В. Ланглетом, організовувало операції з порятунку незалежно від ICRC, та, певною мірою, незалежно від шведського по-сольства. Організація видала приблизно 4 тис. захисних документів, їх лідери врятува-ли та приховували велику кількість людей [цит. за: 12, 325]. Створене Валленбергом міжнародне гет-то містило близько 20 тис. осіб та було визна-не нацистською владою, яка його не торкала-ся. 32 будівлі взяв в оренду Валленберг, на них були розміщені спеціальні позначення: «Шведська бібліотека», «Шведський науково-дослідницький інститут», де розмістили євреїв. 
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Останній звіт Валленберга від 22 грудня 1944 р. засвідчив, що ситуація з угорським єврейством погіршилася: «Приблизно 40 тис. євреїв, з яких 15 тис. чоловіків із робочої слу-жби та 25 тис. жінок та чоловіків були захоп-лені у їхніх будинках чи на вулиці та відправ-лені пішки до Німеччини. Це дистанція 240 кілометрів. Багатьом давали поїсти лише 3 чи 4 рази за весь час. Багато померло. Євреї зібрані у центральне гетто, яке мало включа-ти 69 тис. євреїв, проте насправді буде вміщу-вати більше, оскільки у гетто для іноземців (на 17 тис. осіб) вже перебувало 35 тис., з них 7 тис. – у шведських будинках, 2 тис. – у буди-нках, що належали ICRC...» [цит. за: 12, 323]. Про порятунок євреїв знаходимо інфор-мацію у звіті JDC від 20 грудня 1944 р.: «…Дуже раді повідомити, що 1 355 угорських євреїв, які перебували у Берген-Бельзені, прибули до Швейцарії. Серед них – Д. Блум, представник JDC, який працював у Будапешті протягом тривалого часу, наразі у постійно-му контакті з Р. Макклелландом, представни-ком WRB, з приводу тих заходів, які можуть бути прийняті щодо надання допомоги та порятунку угорських євреїв…» [13]. Із капітуляцією нацистської Німеччини 8 травня 1945 р., депортації та переслідування угорських євреїв було остаточно припинено.  Таким чином, у підсумку відзначимо кіль-ка важливих тез. На відміну від багатьох єв-ропейських країн (як окупованих, так і країн-союзниць нацистської Німеччини), Голокост в Угорщині розпочався лише із березня 1944 р., із початком окупації країни військами Вер-махту. Проте ще за декілька років до цього, угорська влада запровадила низку антиєв-рейських законів, які суттєво погіршили ста-новище єврейського населення у країні. Не-зважаючи на расову дискримінацію, країна тривалий час залишалася певним притулком для єврейських біженців з різних країн світу. Відносно сприятливі внутрішні умови визна-чили тривалу (і доволі успішну) діяльність у країні різних благодійних, єврейських та неє-врейських установ, які надавали необхідну допомогу чи організовували еміграцію євреїв до безпечних країн. Цьому сприяли і відпові-дні зовнішні чинники: перебіг подій на фрон-ті; реакція міжнародного співтовариства на 

заходи, що проводилися місцевою владою стосовно євреїв; що консолідувало зусилля міжнародного співтовариства, зокрема – фі-лантропічних установ навколо проблеми по-рятунку євреїв Угорщини.  Окупація Угорщини у 1944 р. звузила мо-жливості для діяльності міжнародних філан-тропічних установ, проте не зупинила її. Була організована низка заходів (зокрема, завдяки перемовинам представників окремих органі-зацій із нацистським керівництвом) щодо налагодження еміграції євреїв з країни, які здебільшого провалилися. Із понад 825 тис. євреїв, які мешкали у Королівстві Угорщина з приєднаними територіями, понад 2/3 (близько 570 тис.) було знищено внаслідок нацистської окупації. Декілька тисяч євреїв змогли емігрувати, передусім – завдяки зу-силлям міжнародних організацій. Дослідження даної теми ставить перед науковцями нові нагальні питання. Зокрема, використання мемуарних джерел політичних діячів (Горті, Каллаї), представників міжна-родних філантропічних організацій, дипло-матичних працівників, які можуть доповнити картину Голокосту в Угорщині і розкрити тему порятунку євреїв. Актуальними залиша-ються проблеми вивчення процесу порятун-ку євреїв в окремих регіонах країни (Угорщини в межах Тріанонського договору, приєднаних територій: Трансільванії, Кар-патської України), роль окремих осіб у цьому процесі тощо.  
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I R I N A  R A D C H E N K O   

CHARITABLE ORGANIZATIONS` ACTIVITIES ON RESCUE  
THE JEWS OF HUNGARY DURING THE WORLD WAR II:  

MAIN STAGES AND ITS PECULIARITIES  
The article is devoted to the charitable organizations’ activities for the rescue of the Jewish population 

of Hungary during the World War II. The main stages during, which the organizations’ activities for the sal-
vation of Hungarian Jews were carried out, are outlined and characterized by the relevant internal and ex-
ternal conditions. The features of these stages are revealed. It was found that the activities of charitable 
organizations for the rescue and assistance to the Hungarian Jews took place during 1938–1944, even be-
fore the occupation of the country by Nazi Germany. In addition, with the commencement of the campaign 
to exterminate the Jewish population after the occupation, international organizations continued to actively 
provide relief for the rescue of Jews. 

Keywords:  eleemosynary organization, jewries of Hungary, deportation, rescue, emigration. 
 
ИРИНА  РАДЧЕНКО   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО СПАСЕНИЮ ЕВРЕЕВ ВЕНГРИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ  
Статья посвящена деятельности благотворительных организаций по спасению еврейского 

населения Венгрии во время Второй мировой войны. Обозначены и охарактеризованы основные 
этапы, в течение которых осуществлялась деятельность организаций по спасению евреев стра-
ны, обусловленные соответствующими внутренними и внешними условиями. Раскрыты особенно-
сти этих этапов. Выявлено, что деятельность благотворительных организаций по спасению и 
помощи венгерским евреям происходила в течение 1938–1944 гг., еще до оккупации страны нацист-
ской Германией. Кроме того, с началом кампании по уничтожению еврейского населения после ок-
купации международные организации продолжали активно оказывать помощь по спасению жизни 
евреев. 

Ключевые  слова :  Холокост, благотворительная организация, евреи Венгрии, правительст-
во Горті, депортация, спасение, эмиграция. 
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В рукописном отделе библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы хранятся два интересных документа, напечатанные на четырех языках: литовском, белорусском, польском, и еврейском. Один из них, датиро-ванный 19 декабря 1915 г., – «Универсал Кон-федерации Великого Княжества Литовского», которым Временная рада этой организации объявила о своем намерении создать госу-дарство на оккупированных немецкими вой-сками землях Литвы и западной Белоруссии. Рада призвала все нации края, забыв о взаим-ных обидах и недоверии, объединиться во-круг этой идеи ради пользы общего Отечест-ва [1; 2]. Второй документ – воззвание Рады Конфедерации Великого Княжества Литов-ского (далее – ВКЛ) «Граждане», опублико-ванное в феврале 1916 г., более детально очерчивало границы и основные положения политического устройства будущей конфеде-рации [3]. В этих документах сформулирована кон-цепция-проект геополитического устройства белорусско-литовского региона на основе государственно-политической традиции ВКЛ. Это наиболее значимый белорусский политический проект периода 1915–1917 гг., который пытался реализовать виленский Белорусский национальный комитет, – коор-динационный орган белорусских организа-

ций, действовавший с 1915 г. на оккупиро-ванной Германией части территории Белару-си. Возглавлял Комитет известный общест-венно-политический деятель Антон Луцкевич. В июне 1916 г. на основе концепции конфеде-рации ВКЛ был разработан и озвучен на кон-грессе наций в Лозанне проект более широкой федерации – Соединенных Штатов Беларуси, Литвы, Латвии и Украины. Он был изложен в подготовленном для белорусского делегации на конгресс реферате А. Луцкевича, который также хранится в этой библиотеке [4]. Первые публикации этих документов бы-ли сделаны уже современниками. Русский текст известен по публикации М. Богдановича 1916 г. Еврейский вариант (на еврейской язы-ке) «Универсала» в 1960 г. был представлен на выставке в Нью-Йорке, посвященной истории еврейской общины Вильно [5, с. 100, 104]. Однако с самого начала Конфедерацию и выдвинутый ей лозунг возрождения ВКЛ оку-тывала тайна. Дало себя знать участие в разра-ботке проекта масонов, приверженных идее сохранения государственно-политической традиции Княжества, – семь из десяти членов Рады, руководящего органа Конфедерации, являлись членами законспирированных ма-сонских лож [6, с. 308]. Виленский Белорус-ский национальный комитет на своем заседа-нии 11 июня 1916 г. вслед за обсуждением  

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ · Межнациональная организация «Конфедерация Великого княжества Литовского»  (1915–1916 гг.): создание, деятельность, крах УДК 94(476)+329.7 
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«КОНФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА  

ЛИТОВСКОГО» (1915–1916 гг.):  
СОЗДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРАХ 

 
Рассматривается история общественно-политической организации «Конфедерация Великого 

Княжества Литовского», созданной в 1915 г. в Вильно из представителей национальных организа-
ций оккупированных немецкими войсками земель Литвы и западной Беларуси. Она имела намере-
ние создать на этой территории одноименное государство и разрабатывала его модель. Проана-
лизированы условия возникновения и деятельности организации. Приведена информация о  
собраниях ее членов и содержании обсуждавшихся на них вопросов. Идентифицированы личности 
лидеров организации и авторов ее программных документов: Универсала и воззвания “Граждане”. 
Охарактеризована разработанная ими концепция конфедерации Беларуси и Литвы. Акцентирова-
но внимание на роли белорусских политиков в деятельности организации. Рассмотрены обстоя-
тельства и причины ее краха.  

Ключевые  слова :  Беларусь, Литва, оккупация, геополитическое переустройство, проекты, 
концепция конфедерации, организация.  
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реферата, подготовленного А. Луцкевичем в Лозанну, рассматривал «опасный с точки зре-ния конспирации» факт разглашения инфор-мации о деятельности белорусско-литовской комиссии, которая вырабатывала общую по-литику [7, л . 1–2]. Польский деятель В. Студницкий, который еще в 1916 г. интересовался Конфедерацией, назвал ее «какой-то политической интригой», фикцией, с которой не имеют ничего общего влиятельные литовские политические пар-тии, ни одна еврейская политическая партия; не признаются в этом отношении и белорусы; а Универсал подписан безымянной и неиз-вестно кем организованной Временной комис-сией (радой) Конфедерации Великого Княже-ства Литовского [5, с. 104]. Да и историкам вплоть до конца ХХ в. о Конфедерации ВКЛ мало что было известно. Все знания о ней базировались на упомяну-тых двух документах, Универсале и воззва-нии, которые пересказывались с более или менее удачными комментариями. Не было сведений ни об организациях, которые ее создавали; ни об авторах ее программных документов; ни о генезисе самого этого «произведения». В польской историографии она вообще считалась полностью масонским проектом и даже чуть ли не шуткой несколь-ких неизвестных [8, с. 57, 59–60, 66]. Первым к истории организации «Конфедерация Великого Княжества Литов-ского» как самостоятельной научной пробле-ме обратился В. Сукенницкий в небольшой статье «Początki Ober-Ostu i sprawa Konfede-racji W. Ks. Litewskiego w 1915–1916», опубли-кованной в 1974 г. в Париже. Он затронул во-прос о создании и деятельности Конфедера-ции в контексте немецкой оккупационной политики на белорусско-литовских землях, хотя и оговорил, что остается тайной, суще-ствовала ли такая организация вообще или же ее Универсал и воззвание были лишь об-маном, поскольку литвины о Конфедерации не вспоминают ничего, евреи немного, а бе-лорусы достаточно много. В. Сукенницкий обратился к научному сообществу с призы-вом выяснить, кто эту организацию иниции-ровал, кто и в какой степени поддерживал  [5, с. 103–104]. 

Тайна понемногу начала отступать почти через четверть века с выходом в Белостоке статьи С. Понарского (Канада) «Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1915–1916» [8]. В ней на основе опубликованных литов-ских, белорусских, польских материалов представлено состояние знаний о Конфеде-рации ВКЛ, а с помощью мемуаров участни-ков и свидетелей политической жизни того времени (П. Климаса, Ю. Витан-Дубейков-скай, Ц. Шабада и др.) прослежена, пусть себе и фрагментарно, история этой организации. На рубеже ХХ–ХХI в. литовские историки приступили к исследованию деятельности в 1915–1918 гг. тех политических кругов, кото-рые намеревались возродить ВКЛ. Р. Лопата в статье «W kręgu projektów odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1915–1916)» на основе новых исторических источников проанализировал обстоятельства появления в Вильно на рубеже 1915–1916 гг. Универса-ла и воззвания. При этом ему удалось ухва-тить элементы синхронизации между поли-тикой России и Германии в это время и раз-витием идеи литовского государства, кото-рая сначала выражалась в двоякой формуле: государственность Литвы или модифициро-ванного ВКЛ в политической системе Сред-ней Европы [9]. Э. Гимжаускас исследовал белорусский фактор формирования литовского государст-ва в 1915–1923 гг. в контексте влияния на этот процесс внешних сил; показал развитие литовско-белорусских отношений на геопо-литическом фоне; проанализировал проявле-ния белорусской национальной политиче-ской мысли в 1915–1918 гг.; проследил об-стоятельства, при которых произошел отход литовцев от общего с белорусами проекта создания государства на основе традиций ВКЛ [10; 11]. Государствообразующие проекты, выра-ботанные в Первую мировую войну белорус-ским движением в зоне «старой» оккупации, были исключены из круга исследовательских проблем, которыми занимались историки БССР. Начиная с 1990-х г. белорусская наука, для которой изучение истории белорусской государственности стало стержневой про-блемой, вышла на принципиально новый 
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уровень осмысления государственно-политической программы Виленского бело-русского центра. Проектам 1915–1916 гг. геополитическо-го устройства земель бывшего ВКЛ на основе «новой унии» Беларуси и Литвы посвятили страницы своих научных работ ряд современ-ных белорусских исследователей. Они рас-сматривают проект конфедерации ВКЛ в раз-личных контекстах: истории белорусского государственности («Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст.» [6], В. А. Ашарчук), формирования территории и границ Беларуси (С. Н. Хомич [12]), белорус-ского национального движения во время Пер-вой мировой войны (М. Б. Шчавлинский, С. Н. Хомич, М. В. Цуба, А. Д. Гронский), исто-рии внешней политики Беларуси (В. Е. Снап-ковский), в контексте немецкой оккупацион-ной политики на белорусских землях (А. М. Бабков, Д. А. Мигун), белорусско-литов-ских отношений (А. Тихомиров, С. В. Богалей-ша). Крупнейшими специалистами являются С. В. Богалейша – автор специальных работ о Конфедерации Великого Княжества Литов-ского [13 и др.] и А. М. Сидоревич – исследова-тель наследия А. Луцкевича – инициатора и одного из авторов идей и проектов 1915–1918 гг., связанных с контролем над террито-риями и перераспределением сфер влияния государств [14]. Совокупностью работ белорусских и за-рубежных исследователей создана целостная картина истории разработки, попыток реа-лизации и провала государствообразующих проектов виленского белорусского центра, рассмотренная в динамике в контексте гео-политических процессов Восточной Европы 1915–1918 гг. Вместе с тем, о деятельности самой организации «Конфедерация ВКЛ» по-прежнему известно немного, как и недоста-точно изученными являются концепции гео-политического устройства белорусско-литовского региона, выдвинутые лидерами белорусского национального движения в 1915–1917 гг., геополитические концепции реализации белорусской национально-государственной идеи. Изучение этих про-блем актуализируется тем, что сегодня на первое место выходят вопросы о развертыва-

нии в годы войны национальных движений, распада империй и образования новых на-циональных государств. 100-летие Первой мировой войны усиливает интерес к этой проблеме В статье ставится задача на основе совре-менного состояния знаний охарактеризовать обстоятельства создания, проследить дея-тельность в 1915–1916 гг. и установить при-чины распада межнациональной организа-ции западнобелорусских и литовских поли-тиков и интеллектуалов «Конфедерация Ве-ликого Княжества Литовского». К разработке далекоидущих планов ви-ленских интеллектуалов подтолкнуло изме-нение осенью 1915 г. геополитического поло-жения Беларуси и Литвы. Война стала пере-ломным моментом в политической жизни края, резко обострила здесь этнические от-ношения, белорусский национальный во-прос, от решения которого зависела дальней-шая историческая судьба народа. Поэтому совершенно закономерным явлением стали попытки самоопределения в форме полити-ческих намерений и действий белорусских государственнических сил, которые в новой ситуации увидели возможности для реализа-ции идеи политической самостоятельности белорусского края [6, 297]. Это не была благоприятная ситуация для белорусских и – сначала – литовских нацио-нальных желаний. Созданная немцами на за-хваченной территории Литвы и западной Беларуси административно-территориаль-ная единица Обер Ост (площадь – 112 кв. км, население – 3 млн человек, из которых почти половину (около 1,5 млн) составляли белору-сы) для оккупантов являлась объектом эко-номической эксплуатации и политических экспериментов. Налогам, контрибуциям и реквизициям сопутствовало осторожное изу-чение господствующих в крае настроений, политической мысли и разработка колониза-ционной планов [9, 158–159]. Сначала в Берлине отсутствовала четкая программа государственного устройства Обер Оста – будущее оккупированных бело-русских и литовских земель рассматривалась в широком диапазоне от аннексии и созда-ния государств-сателлитов до возвращения в 
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состав России, с которой Германия намерева-лась подписать сепаратный мир. Восточная граница Обер Оста соответствовала границе территориальных устремлений Германии в отношении России. При этом немецкие поли-тики, дипломаты и военные вынуждены был учитывать ряд факторов: активизацию на-ционализма в Европе, исторические права Речи Посполитой «обоих народов» – и рис-ков: идея новой унии ВКЛ и Польши могла вызвать противоречия в новом государстве [10, 57]. Литовский историк Р. Лапата отметил очевидный политический камуфляж Берли-на, которому была необходима стратегиче-ская корректура границ с Россией. И это свое намерение он вуалировал размышлениями на тему той или иной формы государствен-ности Польши и Литвы [9, 156–158].  В прошлом этих земель немцы увидели удобный способ шантажа против России. Все здесь напоминало историю: и линия фронта стабилизировалась вдоль границы второго раздела Речи Посполитой, и Обер Ост своими пределами, очертаниями, площадью напоми-нал ВКЛ 1793–1795 гг. С одной стороны Бер-лин делил оккупированные земли по этниче-скому критерию по принципу divide et impera, с другой, распространял слухи об об-разовании большого Литовского государства с охватом всего Обер Оста. Две принципиаль-но разные вещи: государственность этногра-фической Литвы или государственность мо-дифицированного ВКЛ в политической сис-теме «Средней Европы» – реальная полити-ческая линия и запущенная в воздух идея, которая провоцировала Россию к подписа-нию сепаратного мира [9, 156–157]. Если даже немцы апеллировали к исто-рии, насколько это волновало умы демокра-тической интеллигенции Виленского края, пробуждало независимые стремления, ин-спирировало ее к формулированию далекои-дущих планов. В ответ на немецкую поддерж-ку иллюзии так называемой «Великой Лит-вы» в рамках Обер Оста местные политики на оккупированных территориях активно нача-ли возрождать идеи исторической государст-венности и пропагандировать собственные проекты [10, 59].  

Невыразительно очерченная политика германского канцлера Вильгельма II, как счи-тает С. Богалейша, давала им стимул ориен-тироваться на один из вариантов концепции государственности исторической Литвы. Ис-ходной точкой стало заявление канцлера Ав-стро-Венгрии в парламенте, что «освобож-денные от России» земли не вернутся обрат-но «под московское ярмо». Деятели нацио-нальных движений решили использовать это событие, чтобы объявить миру о восстанов-лении ВКЛ [13, 13]. Тогда и Белорусская со-циал-демократическая работническая груп-па, созданная в Вильно из оставшихся в горо-де членов Белорусской социалистической громады, отступила от программных устано-вок Громады, выдвинув лозунг «Полити-ческой независимости Литвы и Беларуси» в ее последней исторической форме Великого Княжества Литовского [6, 257]. В поисках формулы белорусско-литов-ской государственности в конце 1915 – нача-ле 1916 г. была создана концепция конфеде-рации ВКЛ. Для ее осуществления в декабре 1915 г. в Вильно возникла организация «Конфедерация Великого Княжества Литов-ского», которая объединила представителей национальных политических организаций края: литовских, белорусских, польских, ев-рейских. Временная рада Конфедерации заня-лась выработкой модели государства, способ-ного «дойти освобождения Литвы и Беларуси, как государственной единицы» [3] и удовле-творить интересы основных наций края. Эта модель была сформулирована в универсале Рады (19 декабря 1915 г.) и ее обращении «Граждане» (16 февраля 1916 г.). Именно в это время, в конце 1915 – начале 1916 г., в Вильно и Каунасе появились нелегально на-печатанные прокламации, призывавшие все нации края к мирному сосуществованию и к объединению под лозунгом возрождения ВКЛ. Они дошли до Австрии, Швейцарии, Франции и якобы подтверждали намерение «создания иллюзии Великой Литвы» [9, 159]. В создании организации «Конфедерация ВКЛ» и появлении ее Универсала Р. Лопата видит попытку погасить через выставление совместной политической программы возоб-новившиеся в крае национальные споры,  
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которые развередил финансовый скандал в связи с манипуляцияй средствами (100 ты-сяч франков), присланными в Вильно для помощи Литве швейцарским Комитетом по-мощи жертвам войны (его возглавлял Г. Сен-кевич). Вcя сумма попала польскому комите-ту, а тот использовал ее на пропаганду поль-ского просвещения, учреждение польских школ. Было возбуждено судебное дело; вме-шались оккупационные власти [9, 162–163]. Заслуживает внимания тот факт, что об-народуя обращения, в основу которых был положен вопрос о наследии бывшего ВКЛ, местные политики действовали самостоя-тельно, без какого бы то ни было давления со стороны немецких оккупационных властей. Другое дело, что объективно это соответст-вовало интересам Германии [9, 171]. Воцарившаяся на рубеже 1915–1916 гг. тенденция к поиску компромисса, сотрудни-чества литовских, польских, еврейских и бе-лорусских деятелей социалистических и де-мократическо-либеральных взглядов была попыткой создания монолитного фронта ме-стных наций в момент, когда началась прояв-ляться политика divide et impera руководите-ля Обер Оста генерала Э. Людендорфа [5, 104]. Вместе с командующим Восточным фронтом фельдмаршалом П. Гинденбургом они наме-ревались создать на подконтрольной им тер-ритории квази-государство – «герцогство Курляндию и Великое Княжество Литовское, которые ... теснейшим образом присоединя-лись бы к Германии» [15, 424], а его ресурсы и удобства стратегического положения исполь-зовать в войне с Россией. Национально-сепаратистские устремления народов быв-шей Речи Посполитой были на руку Берлину, который объявил себя защитником угнетен-ных народов, придавая таким образом окку-пации белорусских и литовских земель в об-щественном мнении видимость освободи-тельных действий. Ставку он сделал на регио-нальный национализм и антироссийские по-литические элиты, деятельность которых по-ставил под свой жесткий контроль. Аннексионистские намерения Германии встревожили местных политиков, ориенти-рованных на сохранение отдельности и цело-стности исторической Литвы. В их среде и 

появляется концепция, согласно которой ВКЛ «представляет самостоятельную целост-ность и должно быть отдельным государст-вом», как раз тогда, когда в Германии вызре-вал «проект создания мысленно самостоя-тельного княжества Литовского, как форма замаскированной аннексии» [16, 1]. Эта ини-циатива конфедератов пробудила интерес всех национальных политических сил бело-русско-литовского края. С конца 1915 г. и особенно в январе 1916 г. национальные силы края активизирова-лись, и усилился диалог между ними. Извест-но о политических собраниях виленской ин-теллигенции, на которых высказывались и обсуждались взгляды «относительно конфе-дерации Литвы с Беларусью», 27 января 10 февраля, 13 апреля 1916 г. Известно о встре-че литовских интеллектуалов по четвергам и о сути поднятых на них проблем. На встрече 20 января литовские радика-лы подняли вопрос о конфедерации Литвы и Беларуси. На совещании 27 января они полу-чили поддержку консерваторов, и все литов-ские политики признали полезным для Лит-вы объединение с той частью Беларуси, что занята немцами, – она в такой форме хоть и опасна, но, предполагали, что в этом случае литвинам не угрожает доминирование бело-русов. Обратили внимание на тесную связь между народами. Отметили, что с точки зре-ния экономики, веры и частично культуры Беларусь является близкой и нужной. Надея-лись в белорусах найти политических союз-ников против поляков [8, 58–59; 9, 164]. Из литовских деятелей была создана ко-миссия для определения границ будущего государства. 3 февраля она внесла предложе-ние: границы должны охватить губернии Ко-венскую, Виленскую, Сувалкскую, Гроднен-скую и часть Минской, – и выступила против объединения с Россией или Польшей. Но уже на собрании 10 февраля стало очевидно, что на оговоренный литовцами проект конфеде-рации соглашаются только белорусы, и они выбрали для этой цели специальную комис-сию. Евреи решили воздержаться. Поляки стояли за присоединение к Польше. Собра-ние раскритиковало резолюцию поляков, ко-торая утверждала, что Литва и Беларусь – это 

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ · Межнациональная организация «Конфедерация Великого княжества Литовского»  (1915–1916 гг.): создание, деятельность, крах 



Р о з д і л  3  В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я  

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

отдельная единица, однако не может быть самостоятельным государством, но только присоединенной к Польше на основах феде-рации. Некоторые из современников обвиня-ли именно поляков, что те разорвали контак-ты между участниками Конфедерации ВКЛ [8, 58; 9, 165–166]. Дискуссии о конфедерации происходили в начале февраля 1916 г. также в среде бело-русских, польских, еврейских деятелей. Прав-да, данных об их ходе не выявлено. Конфеде-раты согласовывали программы, координи-ровали усилия, чтобы «заразить своих» кон-цепцией, представленной в Универсале от 19 декабря 1915 г.  Попытки идентификации личностей кон-федератов до сих пор не принесли удовлетво-рительных результатов; авторы документов «Конфедерации» неизвестны [9, с. 161]. По-скольку в этих декларациях четко видна «краёвая» концепция литовско-белорусской государственности, то конфедератов обычно ищут среди литовских демократов, польских «краёвцев», еврейских социалистов и особен-но среди местных белорусов с братьями Анто-ном и Иваном Луцкевичами во главе [8, 62, 67]. В своих воспоминаниях Ю. Витан-Ду-бейковская, которая сотрудничала с И. Луц-кевичем, писала о его активном участии в создании Конфедерации; о его замечатель-ной речи на одном из собраний, «лучше всех»; о необходимости воссоздания государ-ства от Черного моря до Балтики, которое будет оборонительным валом против опас-ности с Востока и с Запада. Мемуаристка ут-верждает, что И. Луцкевич был инициатором издания универсала Конфедерации в декабре 1915 г., в начале 1916 г. участвовал в подго-товке второго универсала. Вообще, он был душой политической организации края. Ле-том 1916 г. он продолжал переговоры с пред-ставителями народностей края в духе уни-версала. Но, с ее слов, делу сильно мешали шовинизм и личные амбиции руководителей национальных организаций. Из воспомина-ний В. Жук-Гришкевича следует, что белору-сы участвовали в создании Конфедерации ВКЛ и появлении ее Универсала благодаря братьям Луцкевичем, что в «Конфедерации» участвовала Белорусская социал-демокра-

тическая работническая группа [8, 60–61]. С. Богалейша называет носителем идеи кон-федерации ВКЛ виленский Белорусский на-циональный комитет [13, 13]. Из записей П. Климаса известно об уча-стии в создании Конфедерации литовских политиков Ю. Шаулиса и Й. Вилейшиса; им он приписал авторство обращения. О Конфеде-рации знали и другие литовские политики, в ней не ангажированные, но эта идея не поль-зовалась среди них большим интересом по разным причинам: националисты, в частно-сти, боялись, что в ней возьмут верх поляки [8, 58–59]. Исследователь Р. Лопата считает инициаторами и авторами прокламаций, призывавших к возрождению ВКЛ, литов-ских политиков: радикалов в Вильно (демократ Вилейшис, непартийный демократ Шаулис, социал-демократ Янулайтис) и кон-серваторов в Каунасе (в их кругу в феврале 1916 г. возник альтернативный проект, сфор-мулированный в двух документах: «Посту-латы» и «Конституция») [9, 160]. Сначала внимание к Конфедерации выразили консер-ваторы А. Сметона, Й. Станкявичус, хотя па-раллельно идее создания конфедерации ли-товские политики активно обсуждали другие варианты [6, 308]. Имеющиеся источники дали историку С. Н. Хомичу основание утверждать, что ини-циатива создания этой межнациональной организации принадлежала белорусским по-литикам. Она, по воспоминаниям А. Луцкеви-ча, объединила «на почве идеи независимо-сти края лучших представителей демократии всех четырех национальностей». Во Времен-ную раду Конфедерации ВКЛ входили Ю. Шаулис, Й. Вилейшис, А. Янулайтис, А. За-штовт, Ц. Шабад, Розенбаум. Под одним из экземпляров воззвания «Граждане» каранда-шом написаны их фамилии, а также белорус-ских деятелей А. и И. Луцкевичей, В. Ластов-ского, Д. Семашко. Однако привлечение «лучших» сил от-нюдь не гарантировало проекту широкую поддержку со стороны наиболее влиятельных национальных организаций края. Наоборот, последние остались в стороне, занимая выжи-дательную позицию. Узкий круг сторонников Конфедерации объясняется причастностью к 
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СЕРГЕЙ МОРОЗОВ · Межнациональная организация «Конфедерация Великого княжества Литовского»  (1915–1916 гг.): создание, деятельность, крах этой идее и даже определяющим влиянием масонских лож и довольно безразличным отношением литовских политиков [6, 308]. Кроме того, у «Конфедерации» были много-численные противники. Но консолидация социалистических и демократических национальных сил края на почве идеи восстановления ВКЛ оказалось из-за изменения ситуации быстротечной. Через 2–3 месяца их позиции стали все больше рас-ходиться. 13 апреля литовский политик П. Климас записал в своем дневнике: «На соб-рание группы интеллигентов не пришли компетентные люди. Похоже (конфедерация) распадется», – и больше о ней не упоминал. Очевидным становилась затухание к ней ин-тереса литовской стороны [8, 59]. Раде Конфедерации не удалось улучшить атмосферу национальных отношений в Виль-но. В феврале-марте 1916 г. она начала ухуд-шаться. Углублению процесса сепарации на-ций способствовал упомянутый финансовый скандал. Да и вряд ли можно ли было сдер-жать этот процесс. Инициативу Рады, по мне-нию Р. Лопаты, скорее всего следует рассмат-ривать как лихорадочный, с горы возникший поиск компромисса. Литовские, белорусские, польские и еврейские деятели социалистиче-ских и демократических взглядов, которые на короткое время консолидировались ради общей деятельности, снова разошлись и по-шли своими дорогами [9, 167]. Почему такой быстротечной оказалась консолидация национальных сил края на почве идеи восстановления исторической Литвы? Белорусские историки видят начало ухудшения в 1916 г. отношений между ли-товцами и белорусами в амбициях их руково-дителей, а также в политике германских ок-купационных властей, не желавших излиш-него, по их мнению, усиления Литвы и при-ложивших руку к разжиганию межнацио-нальных конфликтов в крае. Литовские исследователи Конфедерации связали тенденцию к ее распаду весной – в начале лета 1916 с изменением ситуации. Через полгода немцы уже полностью ориен-тировались в местной ситуации. Они все больше чувствовали себя хозяевами положе-ния и изменили подходы. Весной 1916 г. в 

политике Германии начала брать верх концеп-ция «Центральной Европы», и в Берлине при-обретала популярность идея создания государ-ственных организмов на окраинах России. С немецкой «нейтральной политики» остались только мыльные пузыри [9, 168; 11, 55]. Немцы создали для литовцев возмож-ность впервые официально выйти на между-народную политическую арену и, что наибо-лее важно, пожелали увидеть представлен-ную ими этнополитическую программу. Эти тенденции, по утверждению Э. Гимжаускаса, свидетельствовали, что впервые немцы были склонны выделять Литву и Беларусь. Это ста-ло очевидным в середине 1916 г. Литовцы, почувствовав изменения в немецкой нацио-нальной политике, начали отходить от идеи конфедерации [10, 69]. Взаимосвязь этих факторов отмечают и белорусские исследо-ватели. Литовские национальные деятели заметно остыли к проекту возрождения ВКЛ, когда руководство Германии склонилась к созданию марионеточного литовского госу-дарства, которое должно было противосто-ять Польше. Белорусское движение как союз-ник им уже был не нужен. Поскольку концепция конфедерации ВКЛ сохранялась, хотя в других версиях, 21 мая 1916 г. ее Временная рада была преобразова-на в Постоянную литовско-белорусскую ко-миссию, что, однако, существенно снизило ее статус. Летом 1916 г. Белорусский нацио-нальный комитет продолжал переговоры с представителями народностей края в духе Универсала Конфедерации. На своем заседа-ния 4 июня он заслушал отчет А. Луцкевича о переговорах «с литвинами в смешанной бе-лорусско-литовской комиссии». Как было записано в протоколе, выяснено, что никаких принципиальных препятствий к совместной политической работе «на грунте канфедэрац-кай платформы» нет [17, 14]. Однако становилось очевидным, что по-зиции национальных организаций все боль-ше расходятся: литовцы защищали этногра-фическую формулу, в то время как белору-сы  – историческую и в литовской формуле видели желание разделить белорусские зем-ли [11, 54]. Поэтому в начале лета 1916 г. ли-товская и белорусский делегации увезли  
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каждая свой проект возрождения ВКЛ на конгресс наций в Лозанне (27–29 июня  1916 г.). Литовцы признали за другими наро-дами ВКЛ право самим решать свою судьбу. При этом, однако, отказывали им в праве на политическое наследие ВКЛ – в праве апел-лировать к истории. В глазах Европы это фактически лишало белорусскую нацию ис-торического фундамента – свою государст-венность она создавала как бы с нуля в то время, как Литва восстанавливала свою на-циональную государственность, утерянную с исчезновением ВКЛ [12, 48]. Делегация Белорусского национального комитета в Швейцарии в составе И. Луцке-вича и В. Ластовского представила конгрессу проект «Соединенных штатов Беларуси, Лит-вы, Латвии и Украины», разработанный в ию-не 1916 г. А. Луцкевичем в развитие концеп-ции Конфедерации ВКЛ. На смену идее одно-го государства (ВКЛ) с автономными терри-ториями в белорусской политической мысли пришла идея альянса независимых госу-дарств от Балтийского до Черноморского мо-ря. Будучи реализованным, этот проект мог дать мощную европейскую державу, изме-нить традиционный баланс сил в регионе, вывести молодые государства из зависимо-сти от Польши, России, укрепить их обороно-способность и способствовать эффективному восстановлению разрушенной во время вой-ны экономики. Но в условиях, когда полити-ки соседних народов вырабатывали концеп-ции собственных национальных государств, он оказался очередным романтическим гео-политическим проектом. Белорусские поли-тики недооценивали стремление Литвы, Лат-вии, Украины к собственной независимости. Начало ухудшения в 1916 г. отношений между литовскими и белорусскими организа-циями из-за амбиций их руководителей, обо-стрения межэтнических отношений (особен-но польско-литовских), к которому приложи-ла руку оккупационная администрация, бы-стро разрушили проект виленской интелли-генции. Белорусский национальный комитет, понимая эту двусмысленность, тем не менее, контактов с Литовским комитетом не поры-вал и в течение 1916 г. и почти всего 1917 г. пытался убедить его вместе определить ос-

новы совместной государственной жизни [6, 310; 12, 50].  В начале 1917 г., когда Берлин, не заинте-ресованный в возникновении в Восточной Ев-ропе крупного государства, хотя и включенно-го первоначально в сферу германского влия-ния, склонился к созданию мононационально-го литовского государства, литовские полити-ки заметно охладели к проекту возрождения ВКЛ. Однако претензии восстановленного польского государства на историческую Литву вновь привели литовцев и белорусов к взаи-мосогласованным действиям. Немецкому эмиссар Ф. Роппу, который в середине января 1917 г. прибыл в Вильно, была представлена политическая платформа, подготовленная со-вместно А. Сметоной, Ю. Шаулисом, С. Кайри-сом, А. Дорошевичусом, А. и И. Луцкевичами, В. Ластовским. Их основные положения сле-дующие: независимость ВКЛ и Курляндии, отделенных от России; отрицательное отно-шение к соединению с Польшей; разделение ВКЛ на три автономные национальные части (литовская, белорусская и латышская); столи-ца Вильно с двумя официальными языками (литовским и белорусским) принадлежит к литовской части [10, 61–62]. Это был второй и последний совместный белорусско-литовский проект возрождения ВКЛ. В 1917–1918 гг. интересы бывших  союзников по ВКЛ все более расходятся. В их борьбе за государственное самоутверждение наследие Княжества становятся объектом политической конкуренции, взаимных тер-риториальных и национальных претензий. Крах концепции Конфедерации ВКЛ и самой организации датируется концом  1917 г. (начало реализации немцами новой литовской политики и выборы в Тарибу) – началом 1918 г. (признание Германией неза-висимости Литвы). Причины краха видятся в неподготовленности тогдашнего общества к возрождению Княжества, анахронизме самой идеи возвращения ВКЛ, отсутствии единства конфедератов, несовместимости националь-ных интересов политических субъектов предполагаемой конфедерации, неблагопри-ятной международной ситуации и др.  Нации края разошлись в видении своего будущего: поляки смотрели в сторону Варша-
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вы, с которой хотели связать свою судьбу; евреи, привлеченные большим рынком Рос-сии, оглядывались на Москву. Литовцы, сна-чала приверженные идее возрождения ВКЛ, сделали, как и поляки, ставку на создание мононациональого государства с претензия-ми на белорусские земли Гродненщины и Ви-ленщины. Только белорусы безнадежно на-деялись, что может возникнуть совместное государство с литовцами, которые от них от-далялись. Виленские белорусские лидеры, наиболее заинтересованные этой формой решения национальных проблем, дольше всего поддерживали идею создания конфеде-рации народов ВКЛ. С. Понарский назвал этот проект «шляхетной утопией ХХ в.», кото-рая и не могла осуществиться [8, 65–66], В преданности белорусского движения государственно-политической традиции ВКЛ американский историк Т. Снайдер видит его слабость – пока белорусы добивались по-строения совместной многонационального государства, литовцы и поляки создали свои мононациональные государства. Так что большая, по сравнению с литовцами, предан-ность белорусов традициям ВКЛ обернулось против них самих [18, 385].  Изменение геополитической ситуации в Восточной Европе во время Первой мировой войны, оживление национальных движений народов бывшей Речи Посполитой привели к поиску ими путей государственного строи-тельства. В этих условиях национальные по-литические силы оккупированного Германи-ей Виленского края (белорусские, литовские, польские, еврейские) объединила идея воз-рождения с помощью Германии модифици-рованного Великого Княжества Литовского как независимой государственно-полити-чесой единицы и субъекта международного права. В белорусском движении это направ-ление политической идеологии представля-ли Белорусский национальный комитет и лидеры национального движения А. Луцке-вич, И. Луцкевич. Для реализации этой идеи была создана межнациональная политиче-ская организация «Конфедерация Великого Княжества Литовского», которая занялась разработкой модели государства. На протя-жении января 1915 – февраля 1916 г. был вы-

работан совместный белорусско-литовский проект конфедерации. Но в литовской поли-тической мысли приоритет был отдан под-держанной Германией этнографической фор-муле государства.  На почве расхождения интересов наро-дов исторической Литвы и начала конкурен-ции за ее наследие в июне 1916 г. начался белорусско-литовский конфликт, который углублялся по мере того, как с конца 1916 г. приобретала все больший приоритет литов-ская этнографическая модель. Эпизодиче-ское возобновление переговоров сближения не принесли. Это привело к распаду органи-зации «Конфедерация Великого Княжества Литовского». Литовский проект этнографической Лит-вы, противопоставленный белорусскому про-екту исторической Литвы, победил, поддер-жанный Берлином. Белорусские геополити-ческие проекты устройства региона на осно-ве государственно-политической традиции ВКЛ не удалось реализовать. Тем не менее, разработка концепции конфедерации ВКЛ – свидетельство скачка в формировании бело-русского нации, которая уже осознала себя субъектом исторического процесса, свои по-литические интересы. Провал идеи восста-новления Княжества стал толчком к реализа-ции идеи мононационального белорусского государства. Дальнейшее изучение истории организа-ции «Конфедерация Великого Княжества Ли-товского», разработанной ей концепции госу-дарства, основанного на исторической тради-ции, и попыток реализации своих политиче-ских намерений требует новых архивных ро-зысков и изучения памятников мемуаристи-ки национальных деятелей и политиков за-падной Беларуси и Литвы периода Первой мировой войны. Данная научная проблема, с учетом накопленного о ней массива знаний, ее актуализации в условиях суверенной Бела-руси, приоритетного внимания исторической науки республики к истории и идеологии бе-лорусского государства, заслуживает того, чтобы стать предметом специального  диссертационного, монографического иссле-дования, поскольку деятельность организа-ции «Конфедерация Великого Княжества  
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Литовского» относится к числу перворазряд-ных фактов истории белорусского общест-венно-политического движения, а разрабо-танная ей концепция государства – это одно из проявлений белорусской национально-государственной идеи, проигнорированное предшествующей историографией. 
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SIARHEI MAROZAU  
THE INTER-ETHNIC ORGANIZATION 

 «CONFEDERATION OF GRAND DUCHY OF LITHUANIA» (1915–1916):  
CREATION, ACTIVITY, COLLAPSE  

The history of socio-political organization «Confederation of Grand Duchy of Lithuania», created in 
1915 in Vilna from the representatives of national organizations of the lands of Lithuania and Western Bel-
arus, occupied by German troops, is considered. This organization had the intention to create a state of the 
same name on this territory and was developing its model. The conditions of occurrence and activity of the 
organization are analyzed. Information about the meetings of its members and the content of discussed is-
sues at them is given. The personalities of the leaders of the organization and the authors of its program 
documents (Universal and appeal “Citizens”) are identified. The concept of the confederation of Belarus and 
Lithuania developed by them is characterized. The attention is focused on the role of Belarusian politicians 
in the organization’s activities. The circumstances and causes of its collapse are considered. 

Keywords:  Belarus, Lithuania, occupation, geopolitical reorganization, projects, concept of confedera-
tion, organization. 
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УДК 82-94:930 
АЛЬОНА ТОРОПЦЕВА  

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЗМУ ТА СУБ’ЄКТИВНОСТІ 
 ЕГО-ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ У ПОГЛЯДАХ  

ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ 
 

У статті розглядаються підходи зарубіжних науковців до его-документів як джерел з історії, 
зокрема таких їх специфічних рис, як психологізм та суб’єктивність. Питання доречності викорис-
тання цієї категорії джерел саме в історичних дослідженнях викликає полеміку в зарубіжних нау-
кових колах і дотепер. Проте на сучасному етапі розвитку зарубіжної історичної науки саме психо-
логізм та суб’єктивність є визначальними характеристиками его-документів, що допомагають 
історику скласти цілісну та детальну історичну картину. У статті також представлений аналіз 
поглядів іноземних науковців щодо надійності его-документів як історичних джерел, специфіки їх 
критики та дослідження, а також місця у сучасному джерелознавстві. 

Ключові  слова :  его-документи, психологізм, суб’єктивність, зарубіжне джерелознавство, 
джерела особового походження. 

Розділ  4 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 

Останнім часом джерела особового похо-дження є предметом наукових зацікавлень не тільки вітчизняних, а й зарубіжних істориків. В зарубіжній історичній науці цим джерелам приділяється значна увага через проблема-тику визначення їхнього місця в системі дже-рел з історії. Полеміка серед науковців викли-кана специфічністю застосування джерел цього типу в історичних дослідженнях, а та-кож їхніми характерними рисами, такими як суб’єктивність, психологізм, присутність емо-ційного компоненту тощо. В Україні джерелознавчі дослідження за-рубіжних науковців досі залишаються поза увагою. Проте, для критичного осмислення та аналізу джерел особового походження, зо-крема специфіки їх використання як історич-них джерел, вважаємо за необхідне вивчення зарубіжних досліджень останніх років.  Серед зарубіжних вчених, що займаються дослідженнями в галузі джерелознавства, зокрема вивченням проблематики его-документів, їх критики, а також значення як джерел з історії, – голландський історик Р. Деккер, дослідниці Дж. Волек, П. Фесс, М. Говелл та ін.  

Метою статті є аналіз поглядів зарубіж-них науковців щодо проблеми психологізму та суб’єктивності его-документів, а також впливу цих специфічних компонентів на до-речність їх використання як історичних дже-рел. У зарубіжній історичній науці джерела особового походження позначаються термі-ном «его-документи», назва якого вже одразу свідчить про наявність психологічного аспек-ту як специфічної риси цієї групи джерел. Проте, саме через присутність такої характе-ристики в зарубіжних наукових колах і дони-ні триває полеміка щодо використання его-документів, зокрема мемуарів та щоденників, саме як історичних джерел. З метою детальної оцінки проблематики питання варто зупинитися на понятті психо-логізму. Психологізм твору – це відображен-ня художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовле-них внутрішніми й зовнішніми чинниками  [1, 173]. Психологізм в літературі розглядається в трьох аспектах: як родовий атрибут словес-ної творчості (над-ідея сфери мистецького 
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аналітизму), як певне вираження психіки ав-тора, як свідомо обраний естетичний прин-цип побудови твору, що ідентифікує цю ціліс-ність [3, 40]. Визначальною рисою психологізму як специфічної риси твору є те, що він виступає як організаційний стильовий принцип, сти-льова домінанта, тобто головна естетична властивість, визначальна художня своєрід-ність твору [2, 30]. Поняття психологізму тісно пов’язане із поняттям его-документів, зокрема з мемуара-ми та щоденниками, адже через них автор передає своє власне індивідуальне бачення історії, свою візію, свою власну правду. Мему-ари – це взагалі вибіркові записи, «редаговані версії записаного життя», в яких здебільшого автор пояснює результат свого життєвого шляху, а не записує його процес [7, 21]. Тобто, его-документи носять індивідуалі-зований характер, передають авторське сприйняття подій, пам’ять автора про його хвилювання, переживання, а також вони на-дають інформацію щодо його намірів, ідео-логії, культури, політичні та релігійні переко-нання тощо. Так, ще донедавна в зарубіжній історич-ній науці існувала думка про ненадійність та недоречність таких джерел через їхню суб’єк-тивність та превалювання в тексті авторсь-кого его, що взагалі спростовує увесь сенс застосування подібних текстів в якості дже-рел з історії. Для їх використання в історич-ному дослідженні має бути проведена доско-нальна та детальна верифікація, а саме: з’ясу-вання авторства джерела, періоду його напи-сання, мотивів автора тощо. Саме через ці причини історики не часто зверталися до ін-формації, поданої в его-документах. До того ж, існують погляди про те, що такі тексти є здебільшого предметом дослідження для со-ціальних істориків, соціологів, психологів та лінгвістів, але не істориків. Так, мемуари, без сумнівів, є суб’єктивними, в них автор наво-дить власну позицію щодо окремих подій, процесів, особистостей. Історичні факти мо-жуть бути перекручені автором, навмисно чи ненавмисно, у чому і проявляється індивідуа-льна авторська візія, авторське «Я». У цьому й полягає головна специфіка використання 

джерел цієї категорії в історичній галузі. Істо-рики навіть співвідносять мемуари із твора-ми художнього жанру (вигаданими), в яких правда найчастіше перекручується [4, 31].  Проте, зарубіжні науковці віддають нале-жне соціокультурному значенню джерел осо-бового походження, зазначаючи, що вони де-монструють тісний взаємозв’язок особистос-ті та культури певного періоду, що безпосе-редньо впливає на їх характер як історичних джерел [10, 3]. Крім того, часто мемуари та автобіографії розглядалися як матеріал для наукового по-шуку в галузі культури та історії культури або в літературно-історичному напрямі галу-зі літературних досліджень, ніж суто історич-ний матеріал [9, 189]. Тим не менш, в останні роки у зарубіжній історичній науці суб’єктивність мемуарів та щоденників розглядається все ж більш нейт-рально, і навіть позитивно, а акцент, у свою чергу, робиться на те, що це є їх жанрова осо-блива риса. Так, Дж. Волек наполягає на ком-плексному дослідженню его-документів як джерел з історії, акцентуючи увагу на тому, що їх неможливо досліджувати односторон-нє, застосовуючи лише історичний або літе-ратурний (лінгвістичний) підхід [12, 31]. Дос-лідниця також робить акцент на аспекті до-мінування в більшості его-документів, зокре-ма в автобіографіях та мемуарах, уяви автора та впливу цього чиннику на характер джерел цього типу та доречність їх використання як історичних джерел [12, 32]. Саме з цього ви-пливає проблема встановлення історичної правди, реального історичного минулого за автобіографіями, мемуарами тощо.  Останнім часом, через тенденцію до гума-нізації науки безперечно посилюється увага до творів мемуарного жанру. Науковці поча-ли приділяти увагу особистостям, особистіс-ному досвіду, тому цінність его-документів як історичних джерел вже не піддається  сумнівам, незважаючи на їх суб’єктивність. Мемуари та щоденники співвідносяться із особистістю автора, яка також є централь-ною категорією в таких джерелах. Науковий пошук поглиблюється та носить все більш індивідуальний характер [8, 14]. Категорія авторського «Я» стає центральним стрижнем 
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джерела, а індивідуальність автора базується на низці особистісних компонентів, що й ро-бить кожен твір неповторним та унікальним. Дж. Волек підкреслює значущість наявно-сті в автобіографіях «саморефлексивного «Я» в тексті, а, у свою чергу, ідентифікація між ав-тором та сюжетом робить автобіографії «унікальним самокритичним актом» [12, 34]. І саме присутність «авторського «Я» в текстах є опорною позначкою, орієнтиром автобіогра-фій у загальних дискусіях. Незважаючи на те, що такі твори пишуться із застосуванням уя-ви, фантазії, вони завжди розповідають про реальних індивідуальностей, особистостей, які безперечно є суб’єктами історії [12, 38]. Дослідниця П. Фесс, розмірковуючи над феноменом мемуарів як історичних джерел, висловлює думку, що «проблема мемуарів» виражається в тому, що вони демонструють те, яким чином ми прагнемо виразити та де-термінувати себе у сучасному світі [5, 111]. Така думка ще раз підкреслює глибокий пси-хологізм мемуарних джерел, їхній тісний зв’язок із психологією автора, його самовиз-наченням та самоідентифікацією. Проте, П. Фесс наполягає на важливості використання подібних джерел, адже, на її думку, саме люди та людська пам’ять зали-шаються фундаментальною основою істори-чного досвіду [5, 111]. Вона також акцентує увагу на важливості психологічного компоне-нту мемуарів, зазначаючи, що історія зростає та розвивається у пам’яті людей, а історики у майбутньому будуть використовувати їх (із обережністю), для того, щоб реконструювати цю саму історію.  Е. Клейнреесінк, досліджуючи військові мемуари, наголошує на важливості викорис-тання мемуарної літератури з метою більш глибокого та детального розуміння особис-тості солдатів, культури, в якій вони живуть та питань, що їх турбують [8, 19]. Такі твори демонструють історику особливості авторсь-кої свідомості, напрями його думок, деталі суспільного життя, його устрою, що є вельми важливим для складання повної та цілісної історичної картини. І саме психологізм та су-б’єктивність мемуарних творів є тим бази-сом, що допомагає історику зорієнтуватися у цих питаннях. 

Автобіографія, у свою чергу, – це спосіб створення свого «Я», свого «его», особливий метод формування своєї свідомості [12, 89]. Такі джерела прямо пов’язані із психологіч-ним компонентом, особистістю автора, проте саме це допомагає історику прослідкувати та проаналізувати зв’язок конкретної людини або категорії людей із історичними процеса-ми, подіями, їхнє бачення історичних фактів, що є цінним для складання загальної істори-чної картини. Автори – свідки історії, а їх пог-ляди, точки зору є безперечно важливими для усвідомлення особливостей мислення людей в той чи інший період. Мислення, мен-талітет, соціальні проблеми, особливості ку-льтури, зацікавлення населення – усе це є цінним для повного та детального історично-го дослідження. Дж. Волек вважає, що психологізм цієї групи джерел виражається в тому, що автор вибірково описує факти, події, що на його ду-мку є важливими та цікавими. Автор є свід-ком минулого, але в його творах діє принцип вибірковості описуваних явищ.  Останнім часом его-документи стають об’єктом психологічних досліджень, в яких вони все ж розглядаються з урахуванням їх особливостей як історичних джерел, а також специфічних психологічних рис. Узагалі, его-документи як такі знаходяться на пересічен-ні філологічних, історичних, психологічних та соціальних наук. Дослідники в галузі пси-хології зазначають, що его-документи є уосо-бленням індивідуальної історії [6, 1239], у той час, як історики стверджують, що «его-документи – індивідуальний продукт певно-го автора» [8, 14].  З урахуванням специфіки психологізму его-документів важливими є наступні методи їх дослідження: біографічні методи, усно-історичні методи, доказування (верифікація) [6, 1239]. Сутність біографічних методів полягає в урахуванні деталей з життя автора – його ди-тинства, його особистісного становлення, окремих фактів, що спонукали автора до пев-них дій. Тим не менш, незважаючи на те, що певна частина его-документів, зокрема авто-біографії, є розповіддю автора про себе, про своє життя, то, без сумнівів, мають місце  

АЛЬОНА ТОРОПЦЕВА Проблема психологізму та суб’єктивності его-документів як джерел з історії у поглядах зарубіжних науковців 
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елементи фантазії, уяви, вигадки тощо. Ось чому его-документи, зокрема автобіографії, мемуари та щоденники, є безперечно цінним джерелом одночасно для істориків та дослід-ників з психології.  В рамках біографічних методів матеріали розподіляються на дві групи: первинні та вторинні. До перших відносяться комплекси автобіографічних матеріалів, зібраних дослі-дником, здебільшого методом інтерв’ю, дру-гі – біографічні матеріали всіх інших типів – листування, щоденники, офіційні документи, фото – тобто всі матеріали, що не були ство-рені з певною метою опублікування, а отже є більш об’єктивними [6, 1240]. Метод усної історії включає елементи біографічних методів та базується на здатно-сті відтворювати, згадувати історичні факти за допомогою пам’яті, бажанням розповісти реальні історії, передати живий досвід. Метод доказування полягає у ретельному розумінні пам’яті. Вказані методи тісно пов’я-зані з психоаналітичними дослідженнями, проте їх застосування є вельми важливим для історичного наукового пошуку. Вони – інструмент встановлення історичної правди щодо особи та життя автора Окремі дослідники в історичній галузі (Дж. Волек) акцентують увагу на важливості аналізу психологічної сторони его-доку-ментів, зокрема мемуарів та автобіографій, зазначаючи на їх когнітивному та афективно-му компонентах [11, 448]. Саме вони у значній мірі впливають на суб’єктивний характер та-ких джерел, а звідси на ступінь їх достовірнос-ті та надійності як джерел з історії.  Отже, психологізм та суб’єктивність є од-ними з визначальних супутніх рис его-документів. Проте, до недавнього часу саме вони ставали причиною того, що джерела цієї групи не розглядалися зарубіжними істори-ками як незалежні та надійні історичні дже-рела. Так, вважалося, що превалювання в тек-сті авторського его та персоніфікований ха-рактер его-документів узагалі спростовує весь сенс їх використання як джерел з історії. 

Однак сьогодні історичний науковий пошук стає детальнішим та значно поглиблюється , а тому ретельна джерелознавча критика его-документів сприяє посиленню до них уваги науковців. Зарубіжні історики віддають нале-жне цій категорії джерел, адже вони деталізу-ють дослідження та є вельми важливими для складання цілісної історичної картини. Психо-логізм та суб’єктивність его-документів дода-ють історичному пошуку яскравості, деталь-ності та динаміки, що є неможливим за умови використання лише документальних джерел. 
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A L Y O N A  T O R O P T S E V A  
 

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGY AND SUBJECTIVITY OF EGO-DOCUMENTS 
 AS SOURCES OF HISTORY IN THE VIEWS OF FOREIGN SCIENTISTS 

 

The article deals with the approaches of foreign scholars to ego-documents as sources of history, in par-
ticular their specific features, such as psychology and subjectivity. Today the question of the appropriateness 
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Після приєднання, в результаті російсько-турецьких війн останньої чверті XVІII ст., Пів-нічного Причорномор’я до Російської імперії перед її урядом постав ряд першочергових завдань по освоєння та інтеграції нових зе-мель. Зазвичай в науковій літературі ці про-цеси освоєння та інтеграції нових земель роз-глядаються під кутом заселення, наукового вивчення його ресурсного потенціалу, урба-нізації, торгівлі, становлення промисловості, 

аграрних відносин, політичних процесів то-що. Окрім цього відбувались і інші процеси свідомо спрямованні державою, насамперед візуалізації регіону, який відігравали свою визначену роль у цьому процесі освоєння та інтеграції нового регіону однак залишився на маргінесі наукових інтересів. Процесу візу-ального освоєння, який і досі не актуалізова-но в історичній науці, залишив по собі уні-кальну інформацію про цей період. 

ВІКТОР ФІЛАС Художньо-графічна візуалізація Північного Причорномор’я в останній чверті XVIII ст.: особливості та персоналії 
of using this category of sources in historical research is causing controversy in foreign scientific circles. 
However, at the present stage of development of foreign historical science, psychology and subjectivity are 
the determining characteristics of ego-documents, which help the historian to draw up a coherent and de-
tailed historical picture. The article also provides an analysis of the views of foreign scholars on the reliabil-
ity of ego-documents as historical sources, the specifics of their critique and research, as well as the place in 
modern source science. 

Key  words:  ego-documents, psychology, subjectivity, foreign source science, personal narrative. 
 
АЛЁНА  ТОРОПЦЕВА  
 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЗМА И СУБЪЕКТИВНОСТИ ЭГО-ДОКУМЕНТОВ  
КАК ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ВО ВЗГЛЯДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

В статье рассматриваются подходы зарубежных ученых по исследованию эго-документов как 
источников по истории, в частности таких их специфических черт, как психологизм и субъектив-
ность. Вопрос целесообразности использования этой категории источников именно в историче-
ских исследованиях вызывает полемику в зарубежных научных кругах до сих пор. Тем не менее, на 
сучасном этапе развития зарубежной исторической науки именно психологизм и субъективность 
являются определяющими характеристиками эго-документов, которые помогают историку со-
ставить целостную и детальную историческую картину. В статье также представлен анализ 
взглядов иностранных ученых в отношении надежности эго-документов как исторических источ-
ников, специфики их критики и исследования, а также места в современном источниковедении. 

Ключевые  слова :  эго-документы, психологизм, субъективность, зарубежное источниковеде-
ние, источники личного происхождения.  
 
 
 УДК: 94:75 (477.7) 
ВІКТОР ФІЛАС 
 

ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО  
ПРИЧОРНОМОР’Я В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII ст.:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСОНАЛІЇ 
 

Після приєднання Північного Причорномор'я до Російської імперії в результаті російсько-
турецьких воєн в останній четвертій половині XVIII століття перед її владою поставлено ряд 
завдань по розвитку та інтеграції нових земель. Разом з різними процесами розвитку та інтегра-
ції регіону йшов і процес його активної візуалізації. З одного боку, створення конкретних візуальних 
панорамних зображень стало демонстрацією для широкої громадськості «обличчя» нових земель 
та їх інтеграції в ментальне та географічне уявлення населення імперії. З іншого боку, зображення 
ключових подій та перетворень у Північному Причорномор'ї було свого роду «доповіддю» влади про 
успіхи в інтеграції регіону, а також формуванні позитивного іміджу дій імперії в регіоні. Основни-
ми темами візуалізації регіону були зображення панорам місцевості та військових сцен.  

Ключові  слова :  візуальні джерела, північно-причорноморський регіон, художники, ідеологія. 
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Визначальний вплив на створення графі-чних образів Північного Причорномор’я упродовж останньої третини XVIII – середини ХІХ ст. справило чітке розуміння елітами Ро-сійської імперії необхідності цього процесу, як одного з засобів інкорпорації нових зе-мель в загальнодержавний організм. Пред-ставлення широкому загалу візуальних особ-ливостей природного, архітектурного та ет-нічного різноманіття краю, а також його стрі-мкого перетворення, маркувало у свідомості суспільства цей регіон, як «свій», тобто «російський». Необхідність розвитку такого роду художніх практик знаходило розуміння та підтримку, як на рівні монархів (Катерини ІІ) так і на рівні місцевих очільни-ків регіону (Г. Потьомкіна). Саме за їх ініціа-тиви та фінансової підтримки у північно-причорноморський регіон відряджались – художники, літографи та гравери, які створи-ли потужний комплекс візуальних джерел у вигляді живопису та графіки. Свій творчий талант у образній репрезентації регіону ви-явили такі знані майстри, якими були М. Іванов, У. Хатфілд, В. Петров, Ф. Казанова та інші. Важливе місце в процесі забезпечен-ня цієї державної політики відводилось і створеній у 1757 р. Академії мистецтв, яка володіла монопольним правом судити про мистецтв тим самим визначаючі напрямки художньої освіти та регламентуючі художньо-графічну діяльності в країні [3, 161].  Масштабна державна та приватна розбу-дова населених міст, формування нової тран-спортної та промислової інфраструктури та активна переселенська політика призвели до створення принципово нового архітектурно-декоративного та етнічного-культурного ландшафтів у Північному Причорномор’ї по-чинаючи з останньої чверті XVIII cт. Зазвичай подібні перетворення пов’язуються з ім’ям Г. Потьомкіна. Слід відзначити, що сам Г. Потьомкін добре розумівся на живопису. Він володів однією з найбільших в імперії ко-лекцій картин і так званих «старих» майстрів і його сучасників. Подібна мистецька ерудо-ваність всевладного катеринославського фа-ворита не є дивною, якщо згадати про те, що при канцелярії О. Потьмкіна існував цілий штат архітекторів, скульпторів, чеканників, 

граверів, а також художників різних напрям-ків – орнаменталістів, портретистів, пейза-жистів, мініатюристів [10, л. 1-15]. У контексті видання та реалізації адмініс-тративних розпоряджень Г. Потьомкіна по реформування новоприєднаних територій Північного Причорномор’я візуальна складо-ва мала дві сторони. З одного боку, Г. Потьомкін приділяв неабияку увагу графіч-ній зйомці місцевостей цього регіону. Біль-шість графічних матеріалів, що були створен-ні офіцерами та інженерами при похідній ка-нцелярії князя Г. Потьомкіна, являють собою фіксацію у вигляді схем, планів та карт. Од-нак деякі з цих зображень іноді виходять за науково-практичні рамки. Так, у 1778 р. під-полковнику Бердяєву та майору Фохту було доручено зняти види пам’яток південно-західного Криму. Однак ані Бердяев ані Фохт не володіли достатніми навичками аби в пов-ній мірі якісно виконати це завдання, про що командуючий російськими військами в Кри-му, генерал-фельдмаршал О. Прозоровський писав у листі до Г. Потьомкіна «…тільки не 
знаю чи зможуть вони це завдання добре ви-
конати, однак на скільки можна я намагався 
показати в проспекті...». Саме з цим розпоря-дженням було пов’язано створення малюнку 
«Руїни Херсона давнього в Криму місті 1778 р.» [13]. До цих малюнків відноситься і панорам-не зображення Очакова та Дніпровського ли-ману [12]. Ці малюнки тяжіють до схематиз-му та характеризуються досить низьким рів-нем якості. Другою складовою процесу візуальної фіксації, як інструменту внутрішньої політи-ки Г. Потьомкіна, є бажання увічнити резуль-тати своїх досягнень у справі розбудови краю. Г. Потьомкін неодмінно хотів презенту-вати самому широкому загалу глядачів істо-ричні пам’ятники, етнографічні матеріали та природні ландшафти Північного Причорно-мор’я на фоні яких помітними були б резуль-тати його перетворень в часовому вимірі. Са-ме це спонукало його запросити на постійну службу професійного художника, який би фі-ксував ці вражаючі трансформації та увічнив для майбутніх поколінь його досягнення у формі живописних та графічних зображень. Вибір Г. Потьомкіна пав на випускника  
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Академії мистецтв Михайла Матвійовича Іва-
нова (Михаила Матвеевича Иванова, 1748–
1823 рр.) який народився у родині солдата лейб-гвардії Семенівського полку. У 1762 р. він був прийнятий до Академії мистецтв, ра-зом із своїм молодшим братом, який потім став скульптором та автором відомої теоре-тико-мистецької праці «Поняття про ідеаль-
ного живописця» («Понятие об идеальном 
живописце»). У 1770 р. М. Іванов закінчує курс Академії мистецтв по класу натюрморт-ного живопису, із золотою, медаллю та отри-мує право «пенсіонерської» поїздки до Євро-пи. М. Іванова навчався три роки в Парижі у майстра пейзажу та жанрових сцен Ж.-Б. Леп-ренса (1734-1787 рр.). У 1773 р. М. Іванову Академією було призначено переїхати до Ри-му, де він навчався у відомого європейського пейзажиста другої половини XVIII ст. Я.-Ф. Хак-керта. Останній був типовим художником епо-хи Просвітництва, схильним до деталізації та відтворення особливостей пейзажу з топогра-фічною точністю [18, 102]. Ці професійні худо-жні якості стали і основними характеристика-ми, притаманними творам М. Іванова, які він перейняв. Саме робота з натури і топографічна точність та вимогливість до побудови компо-зиції роблять картини М. Іванова важливим історичним джерелом. У 1779 році М. Іванов повернувся з Італії до Росії. За створенні ним ландшафтні пейза-жі йому було присвоєно звання академіка [13, 381]. Після цього, завдяки зв’язкам бать-ка який служив у Семенівському полку, М. Іванов був зарахований, у чині поручика, на посаду квартирмейстера при Генерально-му штабі який знаходився у підпорядкуванні Військовій колегії. Віце-президентом, остан-ньої на той час був генерал-аншеф Г. Потьом-кін. Вже у січні 1780 р. М. Іванов відправився у розпорядження намісника південних губер-ній – князя Г. Потьомкіна для фіксації видів приєднаних нових земель, за які кількома роками раніше точилася боротьба з Туреччи-ною [6, 1-3]. Упродовж наступних десяти ро-ків, аж до смерті Г. Потьомкіна він безпосере-дньо знаходився при його штабі та займався візуалізацією діяльності свого патрона, а та-кож створював характерні архітектурні, ландшафтні види та замальовки повсякден-

ності населення північно-причорноморсь-кого краю [4, 109]. Перші роботи М. Іванова, зроблені у Пів-нічному Причорномор’ї, фіксують перетво-рення, які започаткував Г. Потьомкін. Під час свого перебування у Херсоні у 1780 р. М. Іванов створив детальну міні-панораму будівництва міста та порту. Ця акварель міс-тить три частини, та має більше двох метрів у довжину. До цього часу відноситься і дип-тих, що складеться з двох малюнків акварел-лю та сепією – «Вид каналу на Ненаситецях» 
та «Вид Ненаситецького порога». Цей пано-рамний вид, довжиною майже в три метри, зображує процес будівництва обхідного кана-лу, який повинен був покращити судноплавс-тво в районі дніпровських порогів. У 1783 р. після приєднання Кримського ханства до Росії, за наказом Г. Потьомкіна М. Іванов відправляється до Тавриди. У пів-денно-західній частині півострова він відві-дав та зобразив Ак-Мечеть (пізніше Сімферо-поль), Бахчисарай, Інкерман, Георгіївський монастир та Балаклаву. У південно-східній частині Криму художник зафіксував види Старого Криму, Карасу-Базара, Кафи (згодом Феодосії) та Судака. Також нам відомо, що частину 1784 р. він провів у маєтку Г. Потьомкіна у Білорусії зо-бражуючи природу верхів’я Дніпра та Захід-ної Двіни, а потім відбув до Санкт-Петербургу. У 1786 р. М. Іванов був знов  направлений до Криму «для приготування 
палаців до прибуття ЇЇ Імператорської велич-
ності в Бахчисарай, Карасу-Базар і в Сімферо-
поль» [19, 86]. Його основним завданням був контроль над художньо-декоративним офор-мленням палаців, які будувались для подоро-жі Катерини ІІ до Криму. У 1787 р. М. Іванов приєднався до подорожу Катерини ІІ у Кре-менчуці, про, що свідчить альбом малюнків зроблених М. Івановим під час подорожу Ка-терини ІІ [8, 77]. Російсько-турецька війна 1787–1791 рр. звернула увагу М. Іванова на батальний жанр. Наприкінці 80-х рр. XVIІI ст. М. Іванов замальовує декілька видів захоплених росій-ськими військами фортець Килія, Аккерман та Бендери та створює такі знамениті робо-ти, як «Взяття фортеці Очакова» та «Штурм 

ВІКТОР ФІЛАС Художньо-графічна візуалізація Північного Причорномор’я в останній чверті XVIII ст.: особливості та персоналії 
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Ізмаїлу російськими військами під команду-
ванням генерал-аншефа О. В. Суворова». Худо-жник був безпосереднім свідком та учасни-ком цих подій і детально зафіксував їх у ма-люнках. Нова грань його таланту – зображен-ня сцен битв, стали підставою для того щоб Академія мистецтв у 1800 р. довірила М. Іванову викладати батальний живопис [11, 1]. Це дає підстави вважати М. Іванова родоначальником батального жанру в Росій-ські імперії [8, 85]. Фактично, він повторив долю свого вчителя Я. Хаккерта, який також прославився, як баталіст, зобразивши події російсько-турецької війни 1769–1774 рр. для Чесменського залу Петергофського палацу де відображено перемоги російського флоту в Архіпелазі (Хиоська, Чесменська, Патраська, битви, події біля фортеці Дамієтта тощо). Повернувшись до Санкт-Петербургу, піс-ля смерті Г. Потьомкіна у жовтні 1791 р., М. Іванов створює на основі ескізів станкові акварелі «Судак в Таврійській губернії» та 
«Старий Крим. Руїни» [17, 27].  Говорячи про інформативні особливості робіт М. Іванова, для дослідження історії Пів-нічного Причорномор’я, треба зазначити, що художник працював у канцелярії Г. Потьом-кіна, та мав виконувати його особисті замов-лення. Особливо, це стосується панорамних робіт зроблених на зламі 80-х рр. XVIII ст., де зображено будівництво Херсона та каналу на Дніпрі, в обхід Ненаситецького порогу. Фікса-ція будівництва цих об’єктів, у вигляді пано-рами, мала для Г. Потьомкіна іміджевий хара-ктер. Ці панорамні акварелі повинні були по-казати масштаби звершень в південному краї та зобразити видатну роль самого Г. Потьом-кіна в організації цих перетворень. На вибір тематики та сюжету цих робіт Г. Потьомкін, ймовірно, мав безпосередній вплив. Імідже-вий характер мали і батальні сюжети на тему взяття Очакова та Ізмаїла. Що ж стосується подальших робіт М. Іванова, які відносяться до північно-причорноморського регіону, то вплив Г. Потьомкіна тут був дещо опосеред-кований. У процесі замальовки основних міст та місцевостей Кавказу та Криму у 1782–1783 рр. художник отримував лише письмові настанови від князя. Фактично М. Іванова, при створенні малюнків ніхто не контролю-

вав та не давав вказівки з яких ракурсів і що змальовувати. Тому художник робив не один загальний (як правило найбільш вдалий), вид а малював їх декілька видів, з різних ра-курсів одного об’єкту, що насичувало його різними сюжетами. Творчій спадок М. Іва-нова, де відображено північно-причорно-морську історичну реальність, нараховує 118 малюнків та одне живописне полотно. Таким чином, у своїх працях М. Іванов зміг поєднати точність зображення місцевос-ті та документальність, що були притаманні рисувальникам наукових експедицій з висо-ким рівнем художнього оформлення. Окрім М. Іванова подорож Катерини ІІ до Криму в 1787 р. візуально документував ви-хованець Академії мистецтв, художник Ва-
силь Петрович Петров (Василий Петрович 
Петров, 1770–1810 рр.), учень майстра місь-кого пейзажу Ф. Алєксєєва. Даних про його життя майже не зберег-лись. Відомо лише, що В. Петров з 1787 р. ви-кладав у Гірничому училищі в Санкт-Петербурзі [15, 14–15], а у 1806 р. він отри-мав звання академіка ландшафтного живопи-су [5, 4]. В. Петров знаходився у почті імпера-триці з метою фіксації населених пунктів, фо-ртець, місцин де перебувала Катерина ІІ [16, 55]. Номенклатура назв малюнків цього автора підтверджує цей факт. Ймовірно, В. Петров приєднався до кортежу Катерини ІІ у м. Києві. Саме з малюнку цього міста розпо-чинається «візуальний репортаж» про подо-рож імператриці. Далі йдуть малюнки, що зображають інші міста Подніпров’я – Канів, Крюків, Кайдаки, Херсон. Серед кримських малюнків представлені зображення Бахчиса-раю, Інкерману, Феодосії. Наразі відомо  20 зображення створених В. Петровим, де сю-жетно відбивається історична північно-причорноморська дійсність. Окрім В. Петрова у почету Катерини ІІ в 1787 р. також подорожував маловідомий анг-лійський архітектор та декоратор Вільям 
Хетфілд (William Hetfield). Нажаль про цього художника відомостей ще менше. Відомо ли-ше, що він деякий час працював декоратором в приватному театрі маєтку Останкіно у  Москві [9, 97]. Крім цього, І. Ботт вказує на внесок В. Хетфілда у оздоблення деяких  
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меблів палацу у Царському Селі [1, 142]. Творчий доробок В. Хетфілда складає 26 ак-варелей де зображено Смоленськ, Київ, Кре-менчук та види Криму. У Криму увагу В. Хетфілда привернули види балаклавського карантину, портів Севастополі та Феодосії, татарського кладовища, громадських бань та палацу у Бахчисараї, інкерманських штолень, південного берега Криму та руїни мечеті. До нашого часу збереглися 10 малюнків де пред-ставлена в різних іпостасях реалії північно-причорноморського регіону кінця XVIII ст. В архіві Ермітажу е згадка і про, ще один малю-нок де зображено спуск корабля на воду у Херсоні, який було передано до Харківського художнього музею у 1932 р. [7] Однак, на-жаль, нам не вдалося встановити його сучас-не місцезнаходження акварелі. За аналогією урочистого унаочнення ключових подій російська-турецької війни 1768–1774 рр. у вигляді картин, які намалю-вав Я. Хаккерт на замовлення Катерини ІІ по-дібний крок було зроблено і відносно війни 1787-1791 рр. Влада намагалась візуально закріпити успіхи своєї політики у Причорно-мор’ї. Вибір пав на брата відомого авантюри-ста Джакомо Казанови Франческо Казанова 
(Francesco Giuseppe Casanova, 1727–1802 рр.). Він народився у Лондоні у родині артистів. Мистецтву малювання навчався спочатку у художників Ж. Куртуа та Ф. Вауєрмана, потім брав уроки у відомого майстра батальних сцен Ш. Паросселя у Парижі. Ф. Казанова дов-гий час працював вільним художником, спе-ціалізувався на батальному та пейзажному жанрі. У 1761 р. художника за його мистецькі заслуги було обрано до Французької королів-ської академії. Роботи Ф. Казанови, що скла-дали серію «Чотири лиха», були презентовані у 1770 р. королю Людовику XVI. Певних балів до популярності художника додали і схвальні відзиви про його картини відомого францу-зького діяча Просвітництва, філософа Д. Дідро. З 1783 р. користуючись покровите-льством австрійського канцлера В. Кауніца та князя Ш. де Ліня Ф. Казанова переїздить до Австрії де і мешкав до кінці свого життя [2, 175–176]. Саме тут у Австрії у 1791 р. худо-жник виконував замовлення Катерини ІІ на створення двох картин, сюжети яких відобра-

жали штурм Очакова та Ізмаїлу. Окрім цього Ф. Казанова намалював акварельний малю-нок штурму Кінбурну з видом на Очаків. Таким чином процес візуалізації мав чіт-ко окреслене соціальне замовлення, яке мало дві мети. По-перше створення видових за-мальовок міст та місцевостей переслідувало ціль – демонстрацію широкій публіці «облич-чя» нових земель та їх інтеграцію у мен-тально-географічну уяву населення імперії. По-друге: зображення ключових подій та пе-ретворень у Північному Причорномор’ї було своєрідним «звітом» влади про успіхи у осво-єнні краю та формування позитивного іміджу про дії імперії у регіоні. З цього соціального замовлення випадали візуалії орієнтовані на демонстрацію культурно-етнографічного роз-маїття регіону. Відображення цього розмаїття було здійснено виключно у приватних худож-ніх практиках (Х. Гейслер, С. Фовель тощо). 
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V I K T O R  F I L A S   
ARTISTIC AND GRAPHIC VISUALIZATION OF NORTHERN BLACK SEA  

REGION IN THE LAST QUARTER OF THE XVIII CENTURY:  
PECULIARITIES AND PERSONALITIES.  

After joining the Northern Black Sea region to the Russian Empire as a result of Russian-Turkish wars in 
the last quarter of the 18th century, a number of top-priority tasks for the development and integration of 
new lands were set in front of its government. Among the various processes of development and integration 
of new lands was the process of visualization of the region, which had a well-defined social order. On the one 
hand, the creation of specific sketches of visual panoramic images was a demonstration to the general pub-
lic of the "face" of new lands and their integration into the mental and geographical imagination of the 
population of the empire. On the other hand, the images of key events and transformations in the Northern 
Black Sea region were a kind of "report" of the authorities about the successes in integration of the region 
and the formation of a positive image of the empire's actions in the region. The advantage was given to the 
image of panoramic terrain and battle scenes 

Key  words:  visual sources, Northern Black Sea region, аrtists, ideology.  
ВИКТОР  ФИЛАС   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.:  

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСОНАЛИИ  
После присоединения Северного Причерноморья к Российской империи в результате русско-

турецких войн в последней четверти XVIII века перед ее правительством был поставлен ряд задач 
по развитию и интеграции новых земель. Наряду с различными процессами развития и интегра-
ции региона шел и процесс его активной визуализации. С одной стороны, создание конкретных ви-
зуальных панорамных изображений стало демонстрацией для широкой общественности «лица» 
новых земель и их интеграция в ментальное и географическое воображение населения империи. С 
другой стороны, изображения ключевых событий и преобразований в Северном Причерноморье 
были своего рода «докладом» властей об успехах в интеграции региона, а также формирование 
позитивного имиджа действий империи в регионе. Преимущественными темами визуализации 
региона были изображение панорам местности и военные сцены. 

Ключевые  слова :  визуальные источники, Северное Причерноморье, художники, идеология. 
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Постановка проблеми. Сформовані в су-часній Україні сприятливі умови для станов-лення наукових традицій вивчення проблем історичної юдаїки, дозволяють звернути ува-гу науковців на малодосліджене, але важливе питання історії міграційних рухів євреїв в кінці XIX – початку ХХ ст. Єврейські міграції, що постійно тривають і сьогодні, надзвичай-но значимі для світового розвитку в різних його аспектах – заслуговують на ретельне наукове вивчення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значні досягнення зарубіжної історіографії з історії міжнародних та міжко-нтинентальних міграцій єврейського етносу наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, в Украї-ні її результати лишаються мало відомими. Спостерігається дефіцит та відсутність систе-матичних досліджень. Протягом останніх де-сятиліть вказаною проблематикою займа-лись: А. Вороніна, В. Погромський, В. Щукін, О. Безаров, А. Морозова, В. Чернін, Е. Грин-берг, В. Левін, А. Гедьо та ін. Автором нарису було опубліковано низку статей: «Міжна-родні та міжконтинентальні міграції євреїв за працею «Волтера Ф. Вілкокса «Інтернаціо-нальні міграції»» (2013), «Міжнародні та між-континентальні міграції євреїв у ХІХ ст. за працями В.В. Оболенського» (2014), «До пи-тання історіографії та історії міжконтинента-льних міграцій єврейського населення з українських земель (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.)» (2015), «Еміграція єврейського насе-лення з українських земель наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст.» (2015), «Життя у США єв-реїв-емігрантів з Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). За Чарльзом Бернхейме-ром» (2015), «До питань вивчення міжконти-нентальних міграцій євреїв Півдня України (ХІХ – на початку ХХ ст.)» (2016), «До питання бібліографії досліджень міжконтиненталь-них та міжнародних єврейських міграцій на-прикінці ХІХ – на початку ХХ століття» (2018), «Intercontinental and International Jewish Mi-grations at the End of the Nineteenth and Begin-ning of the Twentieth Centuries: The Historiog-raphy of the Problem» (2018) і т.ін. [1]. Постановка завдання. Метою досліджен-ня є короткий історіографічний аналіз літе-ратурних джерел з історії міжконтиненталь-них міграцій єврейського етносу в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Робіт, присвячених встанов-ленню значення та ролі міграційних процесів для економічного, політичного, культурного, соціального розвитку тих чи інших регіонів, що стали об'єктами міжнародних і міжконти-нентальних міграцій. Виклад основного матеріалу. Проблема вивчення єврейських міжнародних та міжкон-тинентальних міграцій кінця ХІХ – початку ХХ століття, як особливого, феноменального яви-ща в історії людства почала одразу приверта-ти до себе увагу. Вже в 1906 році в Санкт-Петербурзької типо-літографії Лур'є і Ко дру-гим виданням були надруковані «Загальні вказівки всім, хто збирається переселитися в інші країни» на ідиш, що містили докладну інструкцію євреям, котрі збиралися покинути 

МАРІАННА ЛАСІНСЬКА · Міжнародні та міжконтинентальні міграції єврейського населення  (наприкінці ХІХ – початку ХХ століття): до історіографії питання УДК 94(=411.16) «1881/1914» : 930 
МАРІАННА ЛАСІНСЬКА  
 

МІЖНАРОДНІ ТА МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ МІГРАЦІЇ  
ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  

(наприкінці ХІХ – початку ХХ століття):  
ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ 

 
В статті подано стислий історіографічний огляд зарубіжних видань, присвячених вивченню 

проблеми міжнародних та міжконтинентальних міграцій єврейського етносу наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття, більшість з яких зберігається у фондах Національної бібліотеки Держави 
Ізраїль. Окреслено основні напрямки, характер міграційних потоків. Визначено періодизацію, причи-
ни та значення хвиль переселення європейських євреїв в межах континенту та за його границі. 

Ключові  слова :  алія, імміграція, еміграція, єврейське населення, громада. 
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межі Російської імперії, аж до тексту звернен-ня в поліцейське управління з метою отрима-ти дозвіл на виїзд і «закордонний паспорт» [2]. В 1907 році в Лондоні, було опубліковано книгу з позначкою «надзвичайно таємно» під назвою «Єврейська територіальна організа-ція. Посилання на британську секційну раду до географічної комісії», основні положення котрої полягали у визначенні території на яку могли б переселитися євреї-колоністи, котрі з різних причин змушені були полиши-ти країни проживання та потребували безпе-чного життя, з можливістю збереження влас-ної національної культури, традиції, релігії. Члени організації вивчили умови, наявні в багатьох країнах світу. Деякі з них не могли надати територію такого розміру для компа-ктного проживання юдеїв, котра могла б од-разу вмістити кілька мільйонів переселенців. Інші – не могли гарантувати адекватної без-пеки. Треті – не надавали статусу автономії, необхідного народу без власної країни. На думку експертів організації найбільш вдали-ми районами для переселення євреїв, з мож-ливістю створення власної держави в майбу-тньому були Кіренаїка (історична область в Африці) та Месопотамія. Звичайно, обидві країни вимагали вкладання значних фінансів та зусиль у розвиток інфраструктури і, особ-ливо, створення іригаційної системи, але представники заможних верств євреїв Англії та США були згодні допомогти власному на-роду в проекті по створенню єврейської дер-жави. Розглянуто умови надання території для компактного проживання юдеїв в межах Британії, Канади та Австралії. Щодо остан-ньої, автори проекту, відмічають, що ідеали місцевого населення не сприяють переселен-ню значної кількості євреїв-іноземців на те-риторію зеленого континенту, окрім того, на заваді подібним міграціям має стати довга морська подорож, котру мають здійснити юдеї. Відмічається, що гарні умови для коло-нізації мають такі країни Південноамерикан-ського континенту, як Бразилія, Болівія, Ко-лумбія та Аргентина, з докладним описом можливостей для розселення в їх межах, клі-матичних умов, політико-економічної ситуа-ції та можливостей для ведення сільського господарства [5].  

Наступне видання Єврейської територі-альної організації під назвою «Бути плідними і розмножуватися» 1909 року – по суті опуб-лікована промова Меєра А. Спелмана, прези-дента Британської Єврейської територіаль-ної організації. Публікацію було присвячено можливим шляхам вирішення питання для 12 мільйонів євреїв по здобуттю власної зем-лі для розбудови майбутньої держави. Знач-на частина з них, 5 мільйонів – це євреї Росій-ської імперії, котрі в наслідок утисків та пере-слідувань, змушені були покидати власні до-мівки, мандруючи світом в пошуках кращої долі. Становище російських євреїв порівню-валось автором з умовами перебування їх пращурів в єгипетському рабстві. Не відста-вали в даному контексті і громади Румунії, Персії, Марокко, Аравії, тощо. Відмічається загальна тенденція до активізації явищ анти-семітизму в усіх країнах Світу на початку ХХ століття (наприклад, епізод з Дрейфусом), ситуація класифікується, як катастрофічна. Єврейський народ, в умовах бездержавності порівнюється з хворими в госпісі, які більше не можуть повноцінно діяти чи розміркову-вати, та чий дух зламано, втратою надії на отримання власної незалежної країни. Ситуа-ція на стільки важка, що переселенці в Палес-тині ладні вмирати у скрутних умовах, радше, ніж позбавити себе надії на повернення влас-ному народу права повернення до історичної батьківщини з наступним облаштуванням незалежної єврейської держави там. Значну роль у виданні відведено характеристиці ва-жливості і значенню юдаїзму в житті єврей-ського етносу. Також, автором відзначається потужний вплив, що справили єврейські емі-гранти на розвиток економіки Сполучених Штатів Америки наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Згадується колонізаційний про-ект Єврейської колонізаційної асоціації в Ар-гентині, де було засновано низку юдейських колоній. Автор наголошує на необхідності створення, якщо не незалежної єврейської держави з власною владною структурою, то хоча б на отриманні автономії [13]. У 1939 році в місті Варшава було опублі-ковано дослідження Ар'є Тартаковера «Еміграція євреїв з Польщі». У роботі міс-титься докладний опис причин і обставин 
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еміграції єврейського населення з середини ХIХ століття – до початку Другої світової вій-ни, так само визначено напрями і маршрути переселення [11]. Одним з вагомих історіографічних дже-рел з історії єврейських міжконтинентальних міграцій в зазначений період, є книга Якова Лещинського «Єврейські міграції за останні сто років», опублікована в Нью-Йорку в 1944 році [7]. Автор, який одночасно виступав вче-ним секретарем секції економіки і статисти-ки Іддішского наукового інституту, опубліку-вав значну кількість робіт і досліджень на різних мовах з усіляких аспектів єврейської економіки і статистики. Його книга стала ан-гломовним перекладом, спрямованим на ознайомлення широких кіл читачів з еконо-мічними і статистичними даними переселен-ня єврейського населення, як на Північноа-мериканський континент, так і за його межі. Робота Марка Вішніцера «До існування в безпеці. Історія єврейських міграцій з 1800 року», опублікована в Філадельфії в 1948 ро-ці [12], починається вступної статтею Джейм-са Макдональда з того, що інтерпретує єврей-ські міграційні процеси, як великий і важли-вий соціальний феномен світової історії ХІХ–ХХ століття. Книга містить розділи про істо-рію єврейських еміграцій з Європи в 1800–1880, 1880–1900 роках; I-м вихід із Російської імперії в 1881–1890 роках; про пік єврейсь-ких міжконтинентальних міграцій в 1900–1914 роках; міграціях в ході і після Першої світової війни в 1914–1932 роках; єврейських міграціях спровокованих нацистським тис-ком в 1933–1939 роках; міжнародних і міжко-нтинентальних міграціях в період Другої сві-тової війни і після її закінчення. Книга Мілтона Мельцера «Пустити корін-ня. Єврейські емігранти в Америці», що ви-йшла в 1976 році в Нью-Йорку [8] розповідає про причини і обставини еміграції єврейсько-го населення Східної Європи в Америку в кін-ці ХІХ – початку ХХ ст. Книга Джил Руттер «Єврейські міграції», надрукована в 1994 році містить розділи, що демонструють карту світу з нанесеними на ній районами проживання єврейської діаспо-ри, а, також, в популярній і доступній формі пропонує ретроспективу єврейських мігра-

ційних рухів починаючи з біблійних часів, закінчуючи сучасністю [9]. У 2000 році під редакцією Даніеля Елазар і Мортона Вейнфельда було видано збірку наукових статей «Все ще в русі. Сучасні єв-рейські міграції в порівняльній перспекти-ві» [3]. Видання містить статті за наступними напрямками: міграції євреїв до Ізраїлю і Ка-нади, міжнародні та міжконтинентальні єв-рейські міграції протягом останніх двох сто-літь в усій багатоаспектності цих складних процесів. Цікавим в контексті вивчення єврейсь-ких міжконтинентальних міграцій є двотом-не видання «Єврейські міграції в Південну Африку. Списки пасажирів з Об'єднаного Ко-ролівства Британія», опублікована за сприян-ня Центру Ісаака і Джессі Каплан по вивчен-ню і дослідженню євреїв при Кейптаунсько-му університеті в 2008 році. У першому томі міститься історична довідка із загальною ха-рактеристикою міграцій в період з 1890 по 1905 рр. Другий том вмістив у собі списки пасажирів подорожували з 1906 по 1930 рр., Ретроспективний огляд і цінні рекомендації про те, як можна використовувати опубліко-вані архівні матеріали дослідникам проблеми і просто зацікавленим читачам. У 2009 році в м. Берні була опублікована книга Франка Тібора «Подвійне вигнання: міграції угорських євреїв професіоналів че-рез Німеччину до Сполучених Штатів, 1919–1945 рр.» [4]. У роботі описуються умови життя євреїв в Угорщині, причини та обста-вини початку еміграційних процесів. Перебу-вання євреїв-мігрантів в транзитному пункті Німеччини. Відносини з угорським і німець-ким соціумом. Тиск, в тому числі законодав-чий, що провокував продовження переселен-ня євреїв на Північноамериканський конти-нент. А також, умови, в яких перебували но-воприбулі іммігранти в м. Нью-Йорк. Джеймс Джордан, Ліза Лев і Йоахім Шлёр в 2016 році в Нью-Йорку опублікували книгу «Єврейські міграції та архіви», що містить нау-кові статті на тему дослідження сімейних епі-столярних архівів емігрантів, мемуарів, осо-бистих речей євреїв-переселенців та т.ін. [6]. Дослідниця з Мюнхенського університе-ту Людвіга-Максиміліана-Юлія Шнайдавінд в 

МАРІАННА ЛАСІНСЬКА · Міжнародні та міжконтинентальні міграції єврейського населення  (наприкінці ХІХ – початку ХХ століття): до історіографії питання 
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2018 році опублікувала текст доповіді «Ашкенази переселяються – німецько-єврейська імміграція до Австралії впродовж ХІХ століття» для міжнародної конференції «В русі: міграції та діаспори» (м. Тарту, Есто-нія), присвяченої різним аспектам вивчення історії міграційних рухів протягом ХІХ–ХХІ ст. Тези містять результати дослідження історії створення єврейської діаспори в Австралії починаючи з 1820-х років, коли еміграційні потоки євреїв-переселенців носили здебіль-шого економічний характер, здійснювались через порти Англії, поступово набираючи обертів, стаючи масштабнішими. Розкрива-ються обставини, що супроводжували другу алію та міграції періоду Першої світової вій-ни. Завершуючи 1930-ми роками, автор наго-лошує на тому, що загроза євреям Німеччини з боку фашистського уряду змушували значні їх маси іммігрувати до зеленого континенту, на розвиток якого переселенці, так само, як і на інших континентах справили не аби який вплив, зокрема, відомі єврейські родини Мо-неш та Рубінштейн приймали активну участь у розбудові Мельбурну, де й сьогодні існує найбільша єврейська община Австралії [10]. Висновки і перспективи досліджень. Єв-рейські міграційні рухи, що тривали протя-гом кінця ХІХ – початку ХХ ст. мали не лише різні напрямки (Північноамериканський та Південноамериканський континенти, Афри-ка, Близький Схід, Австралія, тощо), але й но-сили різний характер (економічний та ідео-логічний). Масштаби переселення євреїв з Європи з року в рік ставали все більшими, в даному контексті, виділяють кілька періодів міграцій кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: 1881–1890 рр.; 1900–1914 рр.; 1914–1932 рр.; 1933–1939 рр. Тривають єврейські міграції і сьогодні. Ми розглянули далеко не повний історіографічний перелік видань, присвяче-них проблемі єврейських міжнародних і між-континентальних міграцій кінця ХІХ – почат-ку ХХ століття. Надалі він потребує суттєвого розширення та більш докладного наукового вивчення. 
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ВІРА РЕВЕНКО · Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР  в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період незалежності України 

M A R I A N N A  L A S I N S K A   
INTERNATIONAL AND INTERCONTINENTAL MIGRATION  

OF THE JEWISH POPULATION  
(at the end of the nineteenth and early twentieth centuries):  

TO THE HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION  
The article contains a brief historiographical review of foreign publications, which are devoted to the 

problem of international and intercontinental migration of Jewish ethnicity at late XIX – early XX century, 
most of which are kept in the National Library of Israel. The article devoted to the basic directions and char-
acter of migratory flows. Also the periodization, causes and values of the waves of the resettlement of Euro-
pean Jews within the continent and beyond its borders are determined in this topic. 

Key  words:  alias, immigration, emigration, Jewish population, community. 
 

МАРИАННА  ЛАСИНСКАЯ   
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ  
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (в конце XIX – начале ХХ века):  

К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА  
В статье представлены краткий историографический обзор зарубежных изданий, посвящен-

ных изучению проблемы международных и межконтинентальных миграций еврейского этноса в 
конце XIX – начале ХХ века, большинство из которых хранится в фондах Национальной библиотеки 
Государства Израиль. Определены основные направления, характер миграционных потоков. Уста-
новлена периодизация, причины и значение волн переселения европейских евреев в пределах конти-
нента и за его границы. 

Ключевые  слова :  алия, иммиграция, эмиграция, еврейское население, община.   УДК 94 (477)  
ВІРА РЕВЕНКО  
 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО  
НАСЕЛЕННЯ УРСР В ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ:  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена огляду історіографічної літератури з різних аспектів повсякденності 

сільського населення Південної України у перші повоєнні десятиліття. Аналіз дав змогу виявити 
недостатньо вивченні питання, що досліджувалась, наголосити на важливості комплексного під-
ходу до регіональних досліджень, які б дозволяли глибше вивчити проблеми повсякденності та під-
готовки узагальнюючих праць. 

Ключові  слова :  історіографія, селянство, дослідження, література, монографія, стаття. Перші десятиріччя після Другої світової війни посідають провідне місце в вітчизняній історіографії. Попри величезний масив публі-кацій післявоєнна відбудова була однією з головних тем у дослідженнях істориків.  Історіографію з обраної теми умовно мо-жна поділити на дві великі групи: досліджен-

ня радянського періоду і – новітня історіогра-фія. Кожен період мав власну своєрідність щодо змоги користуватися джерельною ба-зою, результатами науково-пошукової робо-ти, характері висвітлення й оцінок. З набуттям Україною незалежності розпо-чався якісно новий період (1991 р. – початок 
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ХХІ ст.) розвитку української історіографії. В цей час значно розширився доступ науковців до раніше заборонених архівних фондів, істо-рична наука звільняється від штампів та іде-ологічної заангажованості, зникає цензура, у дослідників з’явилась можливість висловлю-вати власні незалежні думки. Все це дало по-штовх до неупередженого і більш повного висвітлення побуту і дозвілля населення. Цей період в історіографії розпочинаєть-ся бурхливим оновленням тематики історич-них досліджень і появою новаційних робіт, автори яких намагалися об’єктивно розкрити складні сторінки вітчизняної історії. Характе-рним явищем цього періоду є звернення нау-ковців до соціально-побутової сфери сільсь-кого населення, висвітлення важливих скла-дових життєдіяльності українського народу. Це, насамперед, монографія В. Барана та В. Даниленка [1], щоправда науковці не ста-вили за ціль дослідити побутові умови життя населення, а швидше аналізували становище суспільства в повоєнні роки, підкреслювали згубний вплив політики сталінізму на розви-ток освіти і культури народу. Аналіз гострих і дискусійних соціально-політичних проблем радянського періоду опубліковано в колекти-вних працях Л. Ю. Беренштейна та П. П. Пан-ченко[2] В. В. Іваненка, А. І. Голуба та О. А. Удода [3]. Також слід відзначити дослі-дження І. Дробота, В. Кучера, А. Слюсаренка та П. Чернеги [4], в якому подається аналіз: людських втрат, демографічні зміни, збитки, завдані війною.  Серед узагальнюючих праць, написаних на основі недоступних раніше науковцям ар-хівно-документальних джерел, більшість з яких ховалася за грифами «Таємно» та «Цілком таємно», слід відзначити досліджен-ня В. Барана [5] та В. Литвина [6], Ю. Шапо-вала [7], в яких автори намагаються переосми-слити події повоєнних років, глибоко аналізу-ють зміни в соціально-економічному, політич-ному і культурному житті України. З таких же позицій, тобто розкриття змін, які відбулися в УРСР після смерті Й. Сталіна і започаткували «відлигу», написані узагальнюючі роботи Я. Грицака [8] та О. Субтельного [9]. Переосмислення подій минулого, основні тенденції культурного життя та шкідливий 

вплив тоталітарного режиму на культурні процеси в Україні у повоєнний час, проаналі-зовано в наукових працях М. В. Демченка [10], А. І. Манаєнкова [11], В. Юрчука [12], Ревен-ко В. В. [13]. Із сучасної точки зору, у тісному зв’язку розвитку аграрної галузі України у повоєн-ний період, охарактеризовано культурно-освітній перебіг і повсякденне життя селян в тексті двотомника колективної праці, «Історія українського селянства» О. Лисен-ком, О. Перехрестом, І. Романюком, В. Дани-ленком [14]. Питання культурного будівництва на селі (1945–1955 рр.) порушує В. Мічуда [15], М. Герасимова [16], В. Ревенко[17]. У своїх працях вона наголошує, що від матеріального становища і добробуту селянства залежить рівень задоволення потреб населення, як по-бутового так і культурного характеру. Деякі сторони культурно-освітніх проце-сів села та відновлення соціальної інфрастру-ктури в ньому, як невід’ємної складової відбу-дови повоєнних років, розглянуті у працях І. В. Рибака [18], Л. Ковпака та І. М. Романюка [19].  На основі архівних документів Л. В. Ков-пак, через призму історичних подій другої половини ХХ ст., відтворила цілісну картину повсякденного життя й побуту українського народу. В монографії досліджується широке коло питань соціального розвитку України. Авторка наголошує, що на умови життя насе-лення України впливали різні фактори: еко-номічні, політичні, демографічні, міграційні, соціально-класові. У праці висвітлено матері-альні нестатки перших повоєнних років, го-лод 1946–1947 рр., а також знайшло своє ві-дображення і питання відбудови та розвитку житлового, комунального господарства й транспорту, торгівельно-побутове обслугову-вання населення. Проте побут і дозвілля сіль-ського життя та їх характеристика не знайш-ли глибокого висвітлення в названій праці через масштабність дослідження, яке охоп-лює півстоліття. Розвиток соціально – побутової інфра-структури українського села радянської до-би, а саме: житло, сільські населені пункти як культурно – побутові осередки, транспорт, 
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ВІРА РЕВЕНКО · Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР  в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період незалежності України зв'язок, який обслуговує особисті потреби людей, охорону здоров’я, торгівельне і побу-тове забезпечення, функціонування закладів освіти та культури – проаналізовано у моног-рафії І. В Рибака [20]. У науковій праці І. М. Романюка найбіль-ша увага зосереджена на державній політиці 50-их – першій половині 60-х рр. та змінам, яких вона принесла в сільське господарство; розкриваються важливі проблеми соціально-культурної сфери села та перетворюючі про-цеси шкільної освіти і церковно-релігійного життя [21].  Розширюють уявлення про духовне жит-тя і морально-психологічну атмосферу в українському повоєнному селі праця В. Коно-ненка [22]. У контексті досліджуваної проблеми слід виділити працю «Україна: друга половина ХХ століття» [23], у якій висвітлюються соціа-льно-економічні засади як основний фунда-мент матеріально-побутових умов життя на-селення республіки в 1940–1980-х роках. У книзі вказується на позитивні і негативні сторони цієї сфери. Етнографічні особливості українців, фор-мування і розвиток у них загальних ознак побуту, звичаїв та обрядів досліджується у навчальному посібнику для вузів «Культура і побут населення України» [24]. Вагомий внесок у розробку означеної те-ми зробили Н. Камінська та С. Нікуленко. Їх дослідження дає детальний опис такого еле-менту побуту як одяг, зокрема чоловічого та жіночого костюма і взуття [25]. Гумор та дотепність завжди були прита-манними нашому народові й допомагали в скрутні часи. В усній народній творчості міс-титься чимало відомостей про історичне ми-нуле. Зокрема, її приклади були використані у збірці П. Юрика «Тільки Сталін на стіні» [26], у якій автор намагався розповісти про тяжке становище простого українця. Але важко від-носити цю народну творчість до розділу «Комедії» з огляду на її сумне підґрунтя. В останні роки історики намагаються правдиво дослідити становище релігії та цер-кви в повоєнні роки. Окремі аспекти побуто-вої релігійності (боротьба населення за відк-риття храмів, святкування релігійних свят та 

проведення обрядів, матеріальне становище священиків) висвітлені в змістовних моног-рафіях В. Пащенка [27] та О. Лисенка[28].  Серед вітчизняних науковців, які на осно-ві розсекречених архівних матеріалів, відтво-рювали церковно-релігійне життя в радянсь-ку добу В. Єленський [29], І. Меркатун [30]. У роботах відображена антицерковна кампанія 50–60-х років на Україні, характерною особ-ливістю для них є прагнення авторів висвіти-ти державно-конфесійні відносини з позицій загальнолюдських цінностей. На державно-конфесійних відносинах зупиняється у своїх роботах В. Баран [31], В. Ревенко [32]. Вагомими кроками у переосмисленні цер-ковної історії є видання десятитомної «Істо-рії релігії в Україні» [33] й однойменного нав-чального посібника за редакцією А. Колод-ного, П. Яроцького [34]. У них робиться спро-ба комплексно розкрити всі етапи розвитку релігійного життя на українських землях.  Побутові проблеми мешканців села у 1946–1947 рр., пов'язані з суттєвою диферен-ціацією між закладами охорони здоров'я міс-та і села, досліджувалися у статті В. Мічуди, яка запевняла, що радянська влада зовсім не піклувалася про свого годувальника, а сільсь-ке господарство використовувала для фінан-сування інших галузей народного господарс-тва [35]. Проблемам медичного обслугову-вання сільського населення присвячена стат-тя Ревенко В. В. [36]. Настрої сільського населення України під час повоєнного голоду розглядалися у роботі В. М. Даниленка [37]. Аналізуючи їх, автор дійшов висновку, що внаслідок адміністра-тивно – силового тиску з боку влади, переслі-дувань і гонінь, за будь-яких непослух чи не-виконання владних розпоряджень і рішень, селяни жили в умовах постійного страху. Всу-переч очікуванням умови сільського жителя не тільки не поліпшились, а нерідко були ще гіршими, ніж у роки воєнного лихоліття.  У другій половині 90-х років з'являються регіональні дослідження голоду 1946– 1947 рр., автори яких аналізували хлібозаго-тівельну кампанію повоєнних років та її нас-лідки для селян південних областей.  На конкретному історичному матеріалі,  з раніше закритих фондів державних та 
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відомчих архівів, в праці М. М. Шитюка [38] розкриваються причини, трагічна хода, еко-номічні, національні та демографічні наслід-ки голодоморів ХХ століття на території Ми-колаївщини. Показано, як в результаті зло-чинної діяльності тогочасного партійно-радянського керівництва загинули тисячі невинних жертв українського та інших наро-дів, що проживали на території області. Та-ким же підходом позначена і стаття М. М. Ши-тюка – «Селянство Миколаївщини в період голоду 1946–1947 років», в якій охарактери-зовано соціально – побутові умови мешкан-ців села. У статті представленні чіткі виснов-ки про причини голоду і його штучний харак-тер [39]. До 50-річчя трагедії голоду 1946–1947 рр. вийшла монографія миколаївських науков-ців, які розкрили історіографію проблеми, хлібозаготівельну кампанію в 1946–1947 рр., репресії проти жителів області в період голо-ду. Один з розділів праці присвячено спога-дам очевидців тих жахливих подій [40]. До дня 60-річчя трагедії опубліковано монографію К. Є. Горбурова [41], яка є уза-гальнюючим дослідженням з проблем голоду 1946–1947 років у південному регіоні УРСР. На основі переважно архівних джерел вперше досліджено причини, перебіг та наслідки го-лоду для населення південного регіону. Ав-тор наголошував на штучності голоду, підк-реслюючи, що розкрито репресивно-каральні акти спрямовані проти трудівників сільсько-го господарства, що давало можливість здійс-нювати широкомасштабні репресії.  Також слід відзначити колективну працю В. П. Шквареця, Є. Г. Горбурова, К. Є. Гор-бурова, яка розкриває історіософію та історі-ографію трьох радянських голодоморів, окре-мим розділом виділено голод 1946–1947 рр., подано широку хронологію, а також більш-менш повну бібліографію, багатий і перекон-ливий матеріал [42].  На основі архівних документів в 2010 р. вийшла колективна, в якій досліджуються причини, хід, економічні та демографічні нас-лідки голодомору на Миколаївщині [43]. У Херсоні редакційно-видавнича група серії книг «Реабілітовані історією» випустила змістовну працю «Останній сталінський 

удар», низка статей якої присвячено голоду 1946–1947 рр. на Херсонщині [44]. В Одесі громадською організацією «Ме-моріал» видано ряд томів «Одеський марти-ролог», де є публікації, що стосуються пово-єнного голоду на території області [45].  Цінним джерелом для вивчення історії рідного краю є історико-краєзнавче дослі-дження В. П. Шквареця, Є. Г. Горбурова, К. Є. Горбурова «Повоєнна та сучасна Микола-ївщина» [46]. У монографії розкривається процес подолання наслідків війни під час по-вернення до повоєнного мирного життя. Де-тально проаналізовано соціально–матеріаль-не становище мешканців села, діяльність культурно–освітніх закладів та жорстокість сталінських репресій. Важливою працею для вивчення історії повоєнної Миколаївщини є стаття В. П. Шквар-ця «Повоєнна та сучасна Миколаївщина: істо-ріографія проблеми», яка розкриває досяг-нення історичної науки з питань вивчення післявоєнного та сучасного періодів історії Миколаївщини. Автор окреслює як здобутки, так і недостатньо вивченні питання, на які треба звернути увагу дослідникам [47]. Чимало цікавих матеріалів з обраної для дослідження проблеми являють собою мате-ріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання» [48].  У дослідженні означеної теми заслугову-ють на увагу дисертаційні дослідження, однак більшість з них мають територіальні обмежен-ня і розглядають переважно проблеми західно-го і центрального регіону України. Окремі аспе-кти повсякденного життя мешканців села, на-самперед розвиток соціально-побутової та культурно-освітньої сфери у повоєнний час, розглядалися в дисертаціях В. В. Ревенко, Г. М. Маринченко [49]. Проблемам голоду на Півдні України в 1946–1947 рр. присвячено ди-сертаційне дослідження К. Горбурова [50]. Таким чином, аналізуючи історіографію обраної проблеми ми прийшли до таких ви-сновків. Сучасними вченими досліджено чи-мало сюжетів життєдіяльності людей, пов’я-заних із побутом і дозвіллям населення. Але говорити про те, що ця проблема вже досить вивчена, ще зарано, незважаючи на досягнуте, є ціла низка проблем, окреслених у статті, які 
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залишаються вивченими з недостатньою по-внотою. На сьогодні в історіографії відсутні спеціальні узагальнюючі праці, в яких би роз-глядалися всі аспекти повсякденності. Науко-вий доробок українських істориків з вивчен-ня побуту та дозвілля включає окремі статті або розділи монографій. Саме це й дає підста-ви стверджувати, що тема побуту та дозвілля сільського населення не втратило актуально-сті і зумовлює необхідність її подальшого комплексного дослідження та висвітлення. 
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THE UKRAINIAN SSR NATION HISTORIOGRAPHY 

 OF A RURAL DAY TO DAY LIFE IN POST WAR DECADE:  
PROBLEM RESEARCH IN UKRAINE INDEPENDENCY TIMES  

The article is devoted to the review of historiographical literature on various aspects of the comprehen-
sion of the rural population of Southern Ukraine in the first post-war decades. The analysis allowed to reveal 
insufficient study of the studied issue, emphasize the importance of an integrated approach to regional re-
search that would allow deeper study of the problems of comprehension and preparation of general works. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УССР  

В ПОСЛЕВОЕНННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ  

Статья посвящена обзору историографической литературы по различным аспектам повсе-
дневности сельского населения Южной Украины в первые послевоенные десятилетия. Анализ по-
зволил выявить недостаточно изученные вопросы, что исследовались, подчеркнуть важность 
комплексного подхода к региональным исследованиям, позволяющих глубже изучить проблемы 
повседневности и подготовки обобщающих трудов. 

Ключевые  слова :  историография, крестьянство, исследования, литература, монография, 
статья. 
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У другій половині XIX ст. постала пробле-ма підготовки еліт балканських народів, що було пов’язано із актуалізацією так званого «східного питання». Після Кримської війни (1853–1856 рр.) у геополітичному трикутни-ку «Росія – Західна Європа – Османська імпе-рія» традиційне взаємне протистояння сто-рін охопило й гуманітарну сферу. У боротьбі за спадщину Порти царський уряд та правля-чі кола провідних європейських країн відчу-ли необхідність у створенні власних креатур на Балканах. Своїх майбутніх адептів вони планували використовувати у мирні часи як групи впливу на політичні та національні процеси, що відбувались на території Осман-ської імперії, а у воєнні періоди – як важли-вий військово-політичний резерв. Формуван-ня керованих еліт шляхом їх навчання у своє-му релігійно-культурному просторі стало не-від’ємною частиною латентної політики «великих сил». Зі свого боку балканська інте-лігенція активно намагалась користуватись створюваними можливостями з метою отри-мання доброї освіти та залучення до культур-них і політичних цінностей держав-покро-вительок.  Царський уряд, який бачив у глобальній перспективі об’єднання слов’янського світу під скіпетром російського монарха дійшов висновку, що найбільш перспективним і ви-правданим способом підготовки балканських еліт стане навчання болгарських, сербських, 

чорногорських і молдо-волоських юнаків на території Росії. Водночас серед чиновників тривали дискусії щодо визначення регіонів і міст, в яких мала здобувати освіту балкансь-ка молодь. В цьому плані Україна як регіон мала пріоритет, обумовлений більш м’яким кліматом у порівнянні із столичними міста-ми, а також географічною близькістю до Бал-кан. З іншого боку у петербурзьких чиновни-ків були небезпідставні побоювання щодо можливої українізації південних слов’ян, що протирічило імперській політиці та ідеології. Існувала думка, що у Києві був достатньо від-чутним «західно-польський та малоросійсь-кий елемент», а ось південні міста, зокрема Миколаїв і Одеса, вважались русифікованими та «ідеологічно безпечнішими». Втім, «південна пальміра» викликала певні перес-тороги у вищих освітянських чиновників че-рез багатонаціональний склад населення, «що міг шкідливо впливати на учнівську мо-лодь» [1].  Питання навчання балканської молоді в українських містах у другій половині XIX ст. частково розглянуте у вітчизняних та зарубі-жних наукових дослідженнях, але переважно в контексті історії Російської імперії. Що ж стосується мемуарної літератури з вказаної теми, то її до нас дійшло вкрай мало і зазви-чай вона має фрагментарний характер. У  більшій частині спогадів відомих балкансь-ких діячів згадуються лише деякі невеликі 
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МЕМУАРИ КОСТИ ПАНАЙОДОВА  
ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ БАЛКАНСЬКИХ ЕЛІТ  

В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.  
 

В статті розглядаються і коментуються мемуари болгарського юриста, громадсько-
політичного діяча і журналіста Константина (Кости) Панайодова, які зберігаються у вигляді ру-
копису в Болгарському історичному архіві. Спогади використовуються як історіографічне джерело 
для дослідження особливостей підготовки болгарських еліт в Україні у другій половині XIX ст. Зок-
рема, наводяться погляди автора на умови навчання в Південнослов’янському пансіоні у Миколаєві, 
Київському і Одеському університетах. Наводяться й деталізовані епізоди, що яскраво ілюстру-
ють побутове життя балканської молоді в Україні. 

Ключові  слова :  спогади, гімназія, університет, пансіон, балканська молодь, болгарські сту-
денти, навчання.  
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епізоди навчання у закладах на території су-часної України. Виокремити можна лише спо-гади болгарського вченого і політика Пєтара Абрашева, які цілком присвячені навчанню і вихованню балканської молоді в Південнос-лов’янському пансіоні та Миколаївській кла-сичній гімназії [2].  У цьому зв’язку добрим історіографічним джерелом є мемуари Константина (Кости) Панайодова – болгарського юриста, громад-сько-політичного діяча і журналіста. Ґрунто-вних просопографічних досліджень, присвя-чених Константину Панайодову поки немає, водночас серед частини вчених існує думка, що внесок цього діяча у розбудову болгарсь-кої держави залишився недооціненим, а його наукова і літературна спадщина заслугову-ють докладного вивчення. Таку думку зокре-ма обстоює болгарський історик і публіцист Борислав Гърдев, який звернувся до матеріа-лів, пов’язаних з життям і діяльністю К. Па-найодова [3]. Мета даної статті у тому, щоб увівши до наукового обігу спогади Константина Пана-йодова, які зберігаються в Болгарському істо-ричному архіві при національній бібліотеці «Кирил и Методий», навести і проаналізува-ти факти стосовно навчання і проживання балканської молоді в українських містах у другій половині XIX століття, а також показа-ти як тогочасна дійсність сприймалась очима болгарського юнака, що здобував середню і вищу освіту.  Константин Панайодов народився в  1866 р. в м. Велико Тирново. Походив із знат-ної родини, що брала участь у виступах за звільнення Болгарії від османського понево-лення. В 1878 р. потрапив до Південносло-в’янського пансіону Тодора Мінкова і посту-пив на навчання до Миколаївської класичної гімназії. Середню освіту продовжував здобу-вати у Києві і Тифлісі, а вищу юридичну отри-мав в Одесі. Під час навчання в Україні офор-мився як поет, хоча і не отримав високого визнання. В 1891 р. повернувся до Болгарії і служив на різних посадах у судовому відом-стві, займався адвокатською практикою у м. Русе. Співробітничав з періодичними ви-даннями, в яких друкував публіцистичні статті. Видав декілька фундаментальних 

праць в галузі юриспруденції. Ще під час на-вчання в Миколаєві і Одесі К. Панайодов за-хопився історією. З часом він написав науко-во-популярну книгу «Разкази от българската история» – «Оповідання з болгарської істо-рії», а також монографію «България във ве-ликата война» – «Болгарія у великій війні», в якій проаналізував діяльність різних полі-тичних сил під час Першої світової війни [3]. За політичними переконаннями К. Панайо-дов був лібералом і тривалий час обіймав ке-рівні посади в Народноліберальній, а з  1920 р. у Націоналліберальній партії [4, 81]. Декілька каденцій був Народним представ-ником у Національних зборах Болгарії, а та-кож міністром правосуддя у чотирьох урядах на початку XIX століття. Помер Константин Панайодов в 1944 р. в Софії [5, 339–340].  Константин Панайодов як і більшість болгарських юнаків з початковою освітою, що мали наміри продовжити навчання на те-ренах Російської імперії пройшов додаткову підготовку на батьківщині у Велико Тирново, де протягом восьми місяців опановував ро-сійську мову під час занять з місцевим свяще-ником. За порадами земляків, які вже навча-лись в Росії він разом з матір’ю і сестрою спо-чатку вирушив у десятиденну подорож до Петербургу аби потрапити до слов’янського товариства, яке в рамках благодійної діяль-ності фінансувало навчання слов’ян у серед-ніх та вищих учбових закладах. Юнак мав ба-жання навчатись у воєнному закладі, втім його направили у Миколаїв до Південносло-в’янського пансіону. Його сестра Тодорка опинилась у Києві, в приватному Левашовсь-кому пансіоні при Фундуклеївській жіночій гімназії [6, 75].  К. Панайодов в своїх мемуарах докладно описує умови проживання та атмосферу у Південнослов’янському пансіоні, засновни-ком, утримувачем і беззмінним керівником якого був болгарин Тодор Мінков. Будучи блискучим адміністратором Мінков вбудував свій пансіон у комплекс, що включав декілька миколаївських навчальних закладів: класич-ну гімназію, реальне училище, а також пові-тове училище. В останньому доучували тих слов’янських дітей, які не мали відповідного рівня підготовки для вступу до середніх  
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навчальних закладів. На той час (кінець 70-років XIX ст.) Південнослов’янський пансіон вже був знаним закладом, в якому виховува-лись серед інших й діти відомих балканських діячів, передусім болгарських. Значна части-на вихованців Тодора Мінкова продовжувала свою освіту в престижних російських і євро-пейських університетах, вищих торгівельних, інженерних і військових училищах, обіймала високі державні і професійні посади, а деякі з випускників вже відзначились у визвольній російсько-турецькій війні 1877–1878 рр.  [7, 30].  Константин Панайодов докладно описує всі приміщення пансіону, що розміщувався в двоповерховій будівлі в центрі міста, зазна-чає прізвища і дає коротку характеристику деяким вихователям і вчителям, наводить відомості про внутрішній режим та організа-цію навчання. Зокрема він підкреслює, що в пансіоні була добра бібліотека, але не виста-чало навчальної літератури – на двох вихова-нців видавали один комплект підручників, причому йому довелось їх ділити з Бояном Ботєвим, братом відомого болгарського рево-люціонера Христо Ботєва [6, 77]. У спогадах наголошується й на важливості проведення в стінах закладу літературних вечірок, під час яких вихованці декламували власноруч напи-сані вірші та оповідання. Завдяки цим вечір-кам, а також проведенню уроків танців і хо-рових співів у пансіонерів формувались есте-тичні смаки. Так, вони з особливим задово-ленням відвідували міський театр, а згодом створили і власний – аматорський.  Щодо складу пансіонерів за національ-ною ознакою К. Панайодов наводить наступ-ні факти: «…Вихованців було близько сотні. У більшості своїй ми були болгарами з різних земель нашої спільної Вітчизни: Північної Болгарії, Фракії і Македонії. Були болгарські хлопчаки з Бессарабії і з числа колоністів у Херсонській губернії. Сербів застав саме двох – Івановича і Михайловича, двох чорно-горців – Говедаріца і Суденчича і двох чехів – братів Режабеків» [6, 77зв.]. Також він підкре-слює, що македонці із Скоп’є, Велеса, Прилє-па, Бітолі та Охріда мали болгарське самопо-чуття і «жодний з них не сказав, що він з  Південної Сербії» [6, 82]. Дані, наведені Пана-

йодовим в цілому співпадають з тими, що мі-стяться в інших архівних джерелах за виклю-ченням загального числа пансіонерів, яких у той час було 119 душ. Декількома штрихами Константин Пана-йодов ділиться своїми враженнями від Мико-лаєва. На його погляд в архітектурному плані місто нічим не відрізнялось від інших провін-ційних – «низькі одноповерхові, рідше – дво-поверхові будинки, вулиці прямолінійні, але не вимощені..» Особливо гнітюче враження на Панайодова справляв позбавлений гір і пагорбів рельєф міста та його околиць [6, 83]. Водночас він разом із однолітками знаходив у Миколаєві місця для відпочинку і дозвілля. Так, серед пансіонерів найбажанішою розва-гою узимку вважалися катання на ковзанах по замерзлому Інгулу та Південному Бугу, а весною і влітку – прогулянки на човнах і ку-пання. Константин Панайодов разом з това-ришами неодноразово відвідував розташова-не неподалік від міста болгарське поселення Тернівку. Торкаючись зустрічей із співвітчиз-никами він зокрема пише: «Мешканці Тернів-ки були переселенцями з Болгарії з часів  Дибича Забалканського (в дійсності болгар-ську Тернівку засновано набагато раніше – в 1802 р.) Вони добре зберегли мову, одяг і зви-чаї. Зустрічали нас люб’язно, дуже раділи нам, коли бачили нас в уніформах, а також щиро пригощали нас» [6, 83 зв.]. У своїх спогадах Константин Панайодов спробував дати оцінку неординарній особис-тості самого Тодора Мінкова. Його ставлення до наставника балканських юнаків виглядає дещо критичнішим ніж у інших колишніх ви-хованців, що писали про пансіон та його утримувача. Панайодову не імпонують авто-ритаризм Мінкова та його жорсткі методи покарання порушників правил поведінки. Він навіть детально описує декілька випадків таких покарань. Вказує й він на недостатню грамотність утримувача пансіону, недоскона-ле володіння російською мовою. Водночас К. Панайодов підкреслює, що Тодор Мінков був добрим організатором, мав неабияку  підтримку з боку Азійського департаменту Міністерства закордонних справ та користу-вався авторитетом серед керівників микола-ївських навчальних закладів. За його словами 

ВОЛОДИМИР ГАМЗА · Мемуари Кости Панайодова як історіографічне джерело  для дослідження особливостей підготовки балканських еліт в Україні у другій половині XIX ст.  
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справедливим є те, що Мінков досяг високого службового рангу – дійсного статського рад-ника, а на грудях носив чимало високих наго-род. Панайодов робить й загальний висновок щодо справи життя Тодора Мінкова: «Як ві-домо Мінковський пансіон дав багато відо-мих наших державників і діячів у всіх галузях управління в молодому болгарському князів-стві: міністрів, вищих магістрів, окружних управителів, великих адвокатів. Він предста-вляв собою живе втілення нашої народної єдності…» [6, 81 зв.].  На жаль, Константин Панайодов не наво-дить відомостей про Миколаївську класичну гімназію, у якій навчався протягом п’яти ро-ків. Цей заклад він не завершив і вирішив пе-реїхати вчитися на Кавказ до Тифліса. Пана-йодов звернувся із відповідним листом до Азійського департаменту, причому своє про-хання він мотивував «суворим миколаївським кліматом», який негативно впливав на його здоров’я. Ймовірно гімназист керувався й ін-шими обставинами, хоча достеменно відомо про численні скарги з боку звиклих до м’яких кліматичних умов балканських юнаків на хо-лодні зими у Північному Причорномор’ї. Че-рез проблеми із екологічною адаптацією за-хворювання серед них були непоодинокими. Керівництво Азійського департаменту не задовольнило прохання Панайодова, але до-зволило йому перевестись до Першої Київської класичної гімназії. Згадуючи своє перебування у Києві, куди він переїхав у 1883 р. К. Панайо-дов зазначає, що місто відразу його зачарувало. Як він наголошує, у ті часи місто вважалось «малоросійським», а термін «українське» май-же не використовувався. Навіть через багато років виплескуючи свої емоції на папері він із захопленням пише про чудове розташування Києва на пагорбах по обидва береги Дніпра. Особливо йому подобались краєвиди, що відк-ривались з тераси біля Андріївської церкви, яку він називає собором. Закінчивши описування закарбованих у пам’яті мальовничих панорам він наводить мовою оригіналу довгі цитати із знаменитого гоголівського твору: «Чудовий Дніпро у тиху погоду…» [6, 86 зв.].  На погляд Панайодова головна вулиця міста Крещатик за рівнем архітектури нічим не поступалась найкращим вулицям Петер-

бурга і Москви, а такого саду, який мав уні-верситет Святого Володимира не було у жод-ного з російських університетів. Найбільшою і найзначнішою пам’яткою він називає Києво-Печерську лавру із церквами, монастирями та катакомбами. Константин Панайодов заго-стрює увагу й на тому історичному факті, що «в одному з монастирів цієї лаври провів останні свої дні болгарський уніатський вла-дика дядо Іосиф Соколскі» (відомий болгар-ський церковний діяч епохи Відродження, засновник монастиря поблизу м. Габрово, що носить його ім’я. Протидіючи зазіханням гре-цької церкви на болгарські приходи став од-ним з ініціаторів укладання унії з Римо-католицькою церквою. Згодом русофільські діячі аби відвернути Іосифа Соколскі від унії майже примусово відправили його до лаври). Проживав К. Панайодов у центральній части-ні міста. Винаймаючи квартиру у поважного сімейства неподалік Володимирського собору він «з великим задоволенням слухав концерт численних дзвонів різних розмірів»[6, 87 зв.].  Відгуки К. Панайодова про умови навчан-ня в Київській гімназії в цілому позитивні. Він пише про свої успіхи у вивченні матема-тичних дисциплін, причому завдячує викла-дачам Миколаївської гімназії за добрі базові знання. Також робить акцент на тому, що ат-мосфера в закладі була демократичною, а взаємовідносини між викладачами та учнями поважними. У Києві Константин Панайодов був зди-вований присутністю великої кількості бол-гарської молоді, що навчалась в університеті Святого Володимира, духовній академії, семі-нарії і приватній Фундуклєївській гімназії, яку відвідувала його сестра. У колі співвітчи-зників він відчував себе впевнено і комфорт-но, до того ж постійно отримував запрошен-ня провести разом недільні і святкові дні. Водночас він не сторонився спілкування із малоросами і «дуже полюбляв малоросійські щи (борщ)» [6, 86].  Отже спогади К. Панайодова про перебу-вання у Києві є одним із свідчень, що попри певні перестороги петербурзьких чиновників на навчання до цього міста прагнула потрапи-ти чимала кількість балканських, передусім болгарських юнаків і дівчат.  
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Внаслідок схильності до постійних манд-рувань і нових вражень К. Панайодов вкотре змінив місце свого навчання і врешті решт закінчив гімназію у Тифлісі. Вирішивши ста-ти юристом він поїхав до Петербургу і запи-сався на юридичний факультет столичного університету, де слухав лекції найвідоміших професорів-правознавців. Але внаслідок во-логого петербурзького клімату К. Панайодов почав хворіти і вимушено перервав навчання. Маючи добрий досвід спілкування із чинов-никами міністерства народної освіти він до-мігся від них листа на перевід до Новоросій-ського університету в м. Одесу.  Спогади Константина Панайодова, присвя-чені одеському періоду його життя є найбільш об’ємними. Насамперед він надає суб’єктивну характеристику національного складу насе-лення Одеси. К. Панайодов зокрема вказує: «Тоді (у 1887 році) Одеса нараховувала 200000 жителів. Населення в більшості своїй склада-лося з росіян. З інородних елементів найбіль-ше було євреїв. Було достатньо греків і дуже багато болгар з Бессарабії і городників. Але як в будь-якому портовому місті зустрічались фізіономії усіх європейських і азійських народ-ностей…» [6, 175]. Панайодов констатує, що життя у Одесі було набагато дешевшим ніж в Петербурзі і Москві, а місцеві ринки перепов-нені різноманітними харчовими продуктами і у великій кількості рибою. На його думку ве-ликий достаток фруктів та овочів у південній столиці пояснювався тим, що до міста стікали-ся селяни і торгівці з усього Півдня Росії, Бес-сарабії та Криму, до того ж завдяки наявності порту на прилавки потрапляли й тропічні фру-кти. Недороге харчування було одним з ваго-мих факторів, що притягували балканську мо-лодь на навчання до Одеси.  В Новоросійському університеті Констан-тин Панайодов продовжив вивчати право, причому з особливим інтересом студіював цивільний та кримінальний процеси. Навчан-ня в одеській альма матер йому подобалось, імпонувала й можливість бути присутнім на судових засіданнях. Так, на старших курсах він намагався не пропускати засідання Оде-ського окружного суду і судової палати (апеляційного суду). За допомогою виклада-ча по цивільному процесу професора Борові-

ковського, який був одночасно членом судової палати Панайодов отримав доступ до справ, що зберігались в канцелярії суду. Віддаючи шану своєму наставнику К. Панайодов наголо-шує, що у ті часи вкрай непросто було здобува-ти наукові ступені в галузі права (кандидат права, магістр права та доктор права). Він зок-рема наводить наступні факти: «Ступень док-тора права досягалась дуже важко і болісно – після 15–20 років перебування на посаді про-фесора і написання декількох наукових творів. В університеті було лише два-три таких про-фесора. Більшість викладачів були «магістра-ми права». Кандидати допускалися лише на посади приват-доцентів…» [6, 180].  Константин Панайодов детально описує захист дисертації приват-доцентом з публіч-ного (державного права) Ренненкампфом, сином відомого професора Ренненкампфа Миколи Карловича, автора енциклопедії пра-ва, ректора Київського університету. Пред-ставлена на здобуття ступеня «магістр пра-ва» дисертація була надрукована у вигляді цілого тому під назвою «Конституційні нача-ла і політичні погляди князя Бісмарка». Пана-йодов як і інші студенти старшокурсники мав можливість вільно ознайомитись з текстом дисертації, що він і зробив. Під час перегляду наукової праці у нього виникли власні думки щодо вірності її окремих положень. Він попе-редив свої товаришів, зокрема Светослава Велчева (в 1932–1942 рр. обіймав посаду го-ловного прокурора Верховного касаційного суду Болгарії), що наважиться під час захисту дисертації виступити з критичними заува-женнями на адресу дисертанта. Після закін-чення його доповіді Панайодов з дозволу го-лови комісії звернувся до усіх присутніх і на-голосив на невідповідності між змістом і на-звою праці, а також звернув увагу на проти-річчя у її другій частині. Характерно, як на це відреагував сам дисертант. Панайодов пише наступне: «Він залишився сумирним і навіть не спробував протестувати. Виглядало так, що й офіційні опоненти схвалили багато ре-чей з моєї критики і що я можливо виголосив те, що не наважувались сказати його колеги». Вищевказаний епізод викликав певний  резонанс і навіть потрапив на шпальти оде-ських газет, причому «реноме болгарських 

ВОЛОДИМИР ГАМЗА · Мемуари Кости Панайодова як історіографічне джерело  для дослідження особливостей підготовки балканських еліт в Україні у другій половині XIX ст.  
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студентів зросло». Як видно з подальших спо-гадів Панайодова ця історія закінчилась для нього без негативних наслідків. Під час підсу-мкового іспиту з диципліни, яку викладав Ренненкампф студент отримав об’єктивну оцінку [6, 183 зв.]. Спогади Константина Панайодова напи-сані літературною мовою, містять подробиці і загальні висновки. Втім, вони не позбавлені суб’єктивізму та невідповідностей, адже ляг-ли на папері через багато років після реаль-них подій. В цілому, на наш погляд мемуари Констан-тина Панайодова мають певну наукову цін-ність і заслуговують бути надрукованими аби стати доступними для більш широкої аудито-рії. Попри вищевказаний суб’єктивізм вони є змістовним матеріалом не лише для дослі-дження проблеми формування балканських еліт в Україні, а й для ілюстрації умов навчан-ня і побутового життя учнівської та студентсь-кої молоді у другій половині XIX століття.  
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MEMOIRS OF COSTA PANAYODOV AS A HISTORIOGRAPHIC SOURCE  

FOR THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF PREPARING THE BALKAN ELITES  
IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY  

The article reviews and comments the memoirs of a Bulgarian lawyer, social and political leader and 
journalist Konstantin (Kosta) Panayodov, which are stored as a manuscript in the Bulgarian Historical Ar-
chive. Memories are used as a historiographic source for the study of questions in the preparation of the 
Balkan elites in Ukraine in the second half of the XIX century. In particular, the author’s views on the condi-
tions of study at the South Slavic boarding school in Nikolaev, Kiev and Odessa universities are cited. There 
are also detailed episodes that vividly illustrate the everyday life of Balkan youth in Ukraine. 
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ВЛАДИМИР  ГАМЗА    
МЕМУАРЫ КОСТЫ ПАНАЙОДОВА КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ БАЛКАНСКИХ ЭЛИТ  

В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ст.   
В статье рассматриваются и комментируются мемуары болгарского юриста, общественно-

политического деятеля и журналиста Константина (Косты) Панайодова, которые хранятся в 
виде рукописи в Болгарском историческом архиве. Воспоминания используются как историографи-
ческий источник для исследования особенностей подготовки балканских элит в Украине во второй 
половине XIX ст. В частности, приводятся взгляды автора на условия обучения в Южнославян-
ском пансионе в Николаеве, Киевском и Одесском университетах. Приводятся и детализированные 
эпизоды, которые ярко иллюстрируют бытовую жизнь балканской молодежи в Украине.  

Ключевые  слова :  воспоминания, гимназия, университет, пансион, балканская молодежь, 
болгарские студенты, обучение.  
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На сучасному етапі розвитку України од-ним з найважливіших економічних регіонів залишається Миколаївська область. Згідно з матеріалами Регіональної торговельно-промислової палати Миколаївської області частка промисловості в загальному промис-ловому виробництві України сягає: 100% га-зових турбін, 100% глинозему, 55% тракто-рів для сільського та лісового господарства, 50% шкіри, близько 50% фруктових та овоче-вих соків, нектарів, до 40% обсягів суднобу-дування, 20% нетканих матеріалів, 20% згу-щеного молока і вершків, 8% цементу, 10% електроенергії [13].  Наведений статистичний матеріал підт-верджує, що визначення потенційних можли-востей економічного розвитку Миколаївщи-ни на сучасному етапі можливе тільки на під-ставі з’ясування причин кризових явищ у кін-ці ХХ ст. Збереження економічного потенціа-лу Миколаївської області та подальший його розвиток можливий лише за умови комплек-сного об’єктивного аналізу всіх його галузей у найбільш складний період, а саме перший етап становлення незалежної української держави.  Дослідженню промислового розвитку Миколаївщини присвячено наукові розвідки багатьох учених. Зокрема, у роботі Соболя П. І. «Нариси історії Миколаївщини ХХ ст.» 

(2005 р.) [16] визначено стан соціально-економічного розвитку області. Науковці Шкварець В. П., Горбуров Є. Г. та К. Є. Горбу-ров у книзі «Повоєнна та сучасна Миколаїв-щина» (2008 р.) [17] розкрили напрямки і пріоритети економічного розвитку Микола-ївської області у кінці ХХ – початку ХХІ ст. У своїй праці «Николаев от перестройки к неза-висимости: историко-политический анализ» Яцунська О. О. (2008 р.) [18] зосередила увагу на кризових факторах промисловості Мико-лаївщини. У 2016 р. під керівництвом Шитю-ка М. М. публікується «Історія рідного краю: Миколаївщина» [15], де подано промисловий стан регіону на початку незалежності Украї-ни. Названі вище проблеми потребують пода-льшої деталізації та уточнення.  Після проголошення незалежності Украї-ни соціально-економічне становище Микола-ївщини, як і усієї молодої держави, виявилось вкрай критичним. Відмова від радянської ко-мандно-адміністративної економічної моделі розвитку потребувала трансформації госпо-дарчо-промислового комплексу.  У проаналізованих джерелах зазначено, що Миколаївщина – це регіон, що має величе-зний економічний потенціал, пов’язаний із елементами економічної системи, що були успадковані після розпаду СРСР. На початку незалежності України рівень розвитку 
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У статті проаналізовано економічний розвиток Миколаївської області наприкінці ХХ ст. Об-

ґрунтовано важливу роль регіону у розвитку економіки України. Визначено провідні галузі промис-
ловості Миколаївщини. На основі досліджених матеріалів встановлено характер економічної кри-
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промисловості Миколаївської області знахо-дився на високому рівні. У місті розташовува-лись три суднобудівних заводи: Чорноморсь-кий суднобудівний, «Океан» та Суднобудів-ний завод імені 61 комунара. Суднобудуван-ня, як домінуюча галузь промисловості, за-безпечувала стабільною роботою близько десяти тисяч жителів. Заводи міста займа-лись будівництвом військових та торгово-промислових суден. Не лише для вітчизняно-го флоту, а й для експорту за кордон [14].  У газеті «Народный корреспондент» від 21 квітня 2016 розміщено статтю «Николаев: мучительная и затяжная агония кораблест-роения», що висвітлює кораблебудівне мину-ле України. Автор зазначає, що досягнення в галузі конструювання, ракетобудування, еле-ктроніки та ін. у радянські часи сягали най-вищого рівня, що пов’язано зі зростанням будівництва авіаносців, міноносців, великих протичовнових кораблів, ударних ракетних крейсерів. Відповідно, постала потреба у роз-витку технологій виробництва турбінних двигунів, створення нових матеріалів, вдос-коналення технологій зварювання та еле-ментної бази для радіоелектронних комплек-сів [10].  За декілька років до розпаду СРСР судно-будівну промисловість Української РСР ви-знано галуззю, що давала ледь не найбільшу кількість валютних надходжень до загально-союзного бюджету. Одним із найбільших за обсягами і потужностями суднобудівних за-водів СРСР був Миколаївський Чорноморсь-кий суднобудівний завод, який створив більш ніж 1000 суден різного типу – від тан-керів до авіаносних крейсерів. Спад виробни-чої потужності заводу відбувся у період, що в сучасній історичній науці має назву «Перебудова». Виконання технічно-складних замовлень вимагало значних капіталовкла-день. Проте, понад 15 років не відбувалась модернізація основного устаткування [14]. Спочатку ситуація не здавалась такою критичною. У звітах обласного управління статистики зазначалося, що спаду уникнути вдалося: «У грудні 1992 р. відбулося навіть ледь помітне зростання виробництва товарів народного споживання. Однак істотно на си-туацію на споживчому ринку це не вплинуло. 

Вкрай напруженим до кінця 1992 р. був фінансовий стан підприємств та організацій області. Сума очікуваного прибутку за розра-хунками самих підприємців становила 22 млрд карб» [17, с. 72]. Попри все, соціально-економічної кризи не вдалося оминути. Цьому є логічні пояснен-ня. Після розпаду СРСР та закінчення «холодної війни», Миколаїв позбувся величе-зної кількості військово-морських замовлень. Вже ніхто не вкладав величезні кошти у буді-вництво нових військових кораблів, що по-винні були конкурувати за потужністю з аме-риканськими. Коштів не вистачало не тільки на будів-ництво нових кораблів, а й навіть на завер-шення роботи над старими замовленнями. Був розібраний атомний авіаносець «Ульяновск», продано до Китаю важкий авіа-носний крейсер «Варяг». Продано і порізано на металобрухт в Індії українські великі про-тичовнові кораблі, в тому числі рідний для міста ВПК «Миколаїв» [11]. Варто зазначити, подальші дослідження доводять, що соціально-економічна криза розпочалась ще у 1970–1980-х рр. У Проекті Концепції закону України «Про державну під-тримку суднобудування» (6 жовтня 2009 р.), який так і не був прийнятий, йшлося про те, що кризі кораблебудування передували події, які відбувались ще до проголошення незале-жності України. У проекті наголошувалось, що у 1960–70-х рр. низка країн світу запрова-дила широкомасштабні системні заходи дер-жавної регуляторної фінансової підтримки суднобудування, вартість яких сягала до со-тень мільярдів доларів США. Ці заходи сприя-ли не тільки підвищенню продуктивності праці, а й відповідно, суттєвим зниженням ринкових цін та будівельної вартості суден. Однак, в СРСР суднобудівна галузь не отри-мала такої великої державної підтримки [12]. Зауважимо, задля виходу з економічної кризи, українським урядом проголошувалась політика переорієнтації військово-промисло-вого комплексу на задоволення повсякден-них потреб мешканців міста. У Постанові Вер-ховної Ради України «Основні напрями еко-номічної політики України в умовах незалеж-ності» від 25 жовтня 1991 р. зазначається, що 
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ВІТАЛІЙ КУЧЕР Економічні реалії Миколаївської області наприкінці ХХ ст.  «Докорінна структурна перебудова народно-го господарства, кардинальні зміни в інвес-тиційній діяльності розглядаються як найва-жливіші пріоритети подальшого розвитку економіки України для надання їй більшої динамічності й соціальної спрямованості». Проте дослідники вважають, що постанова не виконувалась у реальному житті через неда-льновидну діяльність тогочасних політиків [15, 512]. Цьому передували кризові фактори май-же на всіх підприємствах області. Статистич-ні данні фіксують, що вже у 1992 р. відбулося скорочення загального обсягу виробництва промислової продукції на 13 %. Середньодо-бове виробництво скоротилось на 15 %, а продуктивність праці на 12 %. Відбулося па-діння виробництва у Новобузькому, Жовтне-вому, Єланецькому, Новоодеському, Казан-ківському районах та місті Первомайську. Матеріальні збитки сягали 471 млрд крб. У першому півріччі того ж 1992 р. кількість збиткових підприємств досягла 20–23 % від загальної чисельності [16, 111]. На підприєм-ствах машинного комплексу спад становив 20,8 % [17, 72]. У 1990-х рр. керівництво Чорноморського суднобудівного заводу вважало єдиним вихо-дом із кризи кредитну допомогу. Варто за-уважити, що кредити давали під конкретні замовлення. Коштів не вистачало. Навіть у таких складних умовах у 1995-96 рр. завод побудував шість танкерів для Греції, та осво-їв створення малотоннажних буксирів [11]. Київське Агентство стратегічних дослі-джень у 2006 р. наголосило, що політика української влади щодо збереження корабле-будування була невдалою. Так розглядаючи основні ідеї законів України «Про заходи що-до державної підтримки суднобудуван-ня» (1999 р.) та «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» (2001 р.) агентство прийш-ло до висновку, що вони були актуальними для суднобудування часів 1990-х рр., але не для початку ХХІ ст. На новому етапі у світово-му суднобудуванні відбулися важливі зміни, які не були враховані при формуванні держа-вної підтримки галузі в Україні. У загальному висновку наголошувалось, що відсутність зростаючих обсягів державної фінансової під-

тримки призвело до фактичної загибелі суд-нобудування в Україні [12].  У 1991 році було засновано ТОВ «Нібу-лон», яке стало одним з найбільших вітчизня-них сільськогосподарських виробників і екс-портерів. Окрім адміністративного комплексу «Нібулона» розташованого в Миколаєві, в ба-гатьох регіонах України працюють філії підп-риємства. Кількість співробітників ТОВ «Нібулон» сягнула понад 4,5 тис. осіб» [14].  Звернемо увагу, що в кінці ХХ – на почат-ку ХХІ ст. нові форми співпраці між підприєм-ствами та власниками засобів виробництва не обійшлися без конфліктів. Так керівницт-во ЧСЗ вважало, що «Нібулон» претендує на необмежене користування основними фонда-ми та територією підприємства, чим порушує права власника [7, 8]. Зауважимо, що саме у Миколаєві в 1995 р. засновано «Закрите акціонерне товариство «Миколаївський калійний термінал», яке зго-дом реорганізували в Товариство з обмеже-ною відповідальністю «Морський спеціалізо-ваний порт Ніка-Тера» – перший в Україні приватний термінал, побудований без участі державних інвестицій [9].  Створення нових та розвиток вже наяв-них підприємств відбувалося в надзвичайно складних умовах. Типовою проблемою стала нестача професійних спеціалістів. Це було пов’язано кількома причинами. По-перше, низьким рівнем заробітної плати. Так газета «Зеркало недели» (від 6 червня 2003 р.) звер-нула увагу на цю проблему, наголошуючи, що низький рівень заробітної плати серед висо-кокваліфікованих фахівців спричинив втрату працюючого персоналу. По-друге, не відбува-лась підготовка нових кадрів, які б могли по-новити кадровий склад. Постав дефіцит та-ких спеціальностей, як судовий зварюваль-ник та збірник-монтажник [7, 8]. Підприємства задля подальшого розвит-ку, були змушені змінити профіль виробниц-тва та перейти на виготовлення товарів по-всякденного вжитку. Перепрофілювання за-водів та фабрик зіграло важливу роль у спро-бі зберегти потужність багатьох підприємств, що залишились Миколаївщині у спадок від СРСР. Так на заводі «Зоря» у 1991 р. було  скорочено випуск як оборонних замовлень, 
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так і цивільної продукції [1, 2]. Почався спад виробництва через недостатню кількість за-мовлень та невчасну оплату за готову проду-кцію [3, 2]. Спад виробництва, за словами са-мого керівництва заводу, міг зупинитися ли-ше за умови підвищення рівня конкурентосп-роможності готової продукції. А для цього було потрібне нове технічне обладнання, яке б сприяло збереженню і розширенню позицій заводу на військових ринках далекого зарубі-жжя. Також для поліпшення економічної си-туації завод вважав за потрібне відновлюва-ти та розширювати поставки газотурбінних двигунів до країн СНД, газоперекачувальних та енергетичних агрегатів на світові ринки [2, 3]. Однак, реалізація проголошених захо-дів мала певні труднощі. Лише у 2000 р. на заводі відбулося зростання виробництва, збільшення рівня використання виробничої потужності та підвищення рівня зайнятості працівників [4, 2]. Первомайському заводу дощувальних машин «Фрегат» вдалося частково перепро-філюватися. Підприємство продовжувало ви-готовляти палубні механізми для суднобудів-них заводів, але вже не було моно продукто-вим. Додатково випускалися преси з брикету-вання харчових концентратів, шлюзових за-творів, дозаторів для борошномельної і ком-бікормової галузі. До того ж, перехід на рин-кові відносини сприяв введенню «Положення з оплати праці залежно від товарного випус-ку», що повинно було заохочувати робітників виконувати більші обсяги роботи задля збі-льшення рівня заробітної плати [5, 19].  Щоб не допустити масового скорочення виробництва Очаківський мідійно-устричний рибоконсервний комбінат перепрофілювався з виробництва рибних консервів на м’ясні [17, 74]. Загалом реалії першого етапу розви-тку незалежної України унеможливили за-безпечення усіх бажаючих як робочими міс-цями, так і гідною, своєчасною зарплатою на державних підприємствах. Деякі приватні підприємці прагнули створити бізнес за раху-нок тіньового капіталу [8]. Якщо у 1992 р. у Миколаївській області існувало тільки 1200 різноманітних малих підприємств, то на початок 1993 р. їх вже бу-ло зареєстровано близько 3300 [17, 76]. 

Варто наголосити, що досліджені нами матеріали, окрім падіння рівня виробництва та дефіциту робочої сили, засвідчили наяв-ність екологічних проблем, на які не зверта-лась увага за радянських часів. На жаль, нова українська влада також не виділяла кошти на очисні споруду, які б могли суттєво покращи-ли екологію регіону. На Миколаївщині ряд виробництв суттєво вплинули на екологіч-ний стан регіону. Зокема, рівень шкідливих викидів в атмосферу концерну «Миколаїв-індустрія», що включав комбінат силікатних виробів, а також Петровського заводу й Оль-шанського цементного заводу був невиправ-дано високим. Крім того, основними забруд-нювачами повітря вважались Миколаївський глиноземний завод, Миколаїв ТЕЦ, СПБ «Машпроект», ПО «Нікод», Первомайський завод ім. 25 жовтня, Вознесенське шкіроб’єд-нання, цукрові заводи Первомайського, За-сельського, Олександрівського комбінату си-лікатних виробів, асфальтових заводів, Чор-номорський судномеханічний завод, Перво-майський гран-кар'єр, ЧСЗ, ім. 61 комунара, Південноукраїнська АЕС [5, 4]. Отже, проаналізований нами матеріал дозволяє зробити такий висновок: Миколаїв-ська область отримала від СРСР значний про-мисловий потенціал, проте в умовах соціаль-но-економічної кризи підприємства не змог-ли оперативно перепрофілюватись. Нова українська влада виявилась неспроможною реагувати на виклики часу, що супроводжу-валося втратою підприємствами економічної потужності.  
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ВІТАЛІЙ КУЧЕР Економічні реалії Миколаївської області наприкінці ХХ ст.  

V I T A L Y  K U C H E R    
ECONOMIC REALITIES OF MVKOLAIV REGION  
AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY  

The article analyzes the economic development of Mykolaiv region at the end of the twentieth century. 
The important role of the region in the development of the Ukrainian economy is substantiated. The leading 
industries of Nikolaev region are determined. On the basis of the investigated materials, the nature of the 
economic crisis has been determined. Its causes are analyzed. The methods of the region's exit from the crisis 
state are explained. The errors made in the implementation of anti-crisis measures were investigated. 

Key  words:  Mykolaiv region, economy, crisis, industry, privatization. 
 
ВИТАЛИЙ  КУЧЕР    

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИИ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ХХ в.  
В статье проанализировано экономическое развитие Николаевской области в конце ХХ в. Обос-

нована важная роль региона в развитии экономики Украины. Определены ведущие отрасли про-
мышленности Николаевщины. На основе исследованных материалов установлен характер эконо-
мического кризиса. Проанализированы его причины. Разъяснено методы выхода региона из кризис-
ного состояния. Исследованы ошибки, допущенные в реализации антикризисных мер. 

Ключевые  слова :  Николаевщина, экономика, кризис, промышленность, приватизация. 
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Среди воинских формирований, находив-шихся в Николаеве в начале ХХ века, любите-ли истории города в первую очередь легко назовут 58-й пехотный Прагский полк, 7-й Донской казачий полк, 37-й Флотский эки-паж. Напрягая память, некоторые вспомнят 254-й пехотный Николаевский полк, практи-чески единицы – 209-й пехотный резервный Николаевский полк.  Когда-то, изучая в библиотеке «Адрес-календарь и справочную книжку Николаев-ского градоначальства на 1904 год», в под-разделе «По военному ведомству» нашли та-кую информацию: «Офицерское собрание 209 Ник. рез. ба-на. Соборная, 18. Председатель Распор. Комитета кап. Ив. Ив. Крыжановский, Херсонская, 120. Члены Распоряд. Комитета: шт.-кап. Вен. Як. Житецкий, Потемкинская, 12, шт.-кап. Вильг. Вильг. Сквирский, Спас-ская, 6. Хозяин Собрания и библиотекарь шт.-кап. Филар. Як. Качковский, Инженерная, 1» [1, 191–192]. Записав эти сведения в рабочую тетрадь, отложили ее до лучших времен. И вот спустя годы пришлось вспомнить об этом воинском формировании. Поводом послужил полковой жетон 209-го пехотного резервного Никола-евского полка. До настоящего времени, по информации от коллекционеров – собирате-лей полкових или военных жетонов, краеве-дов, исследователей, настоящий жетон за бо-лее чем вековую историю попался исследова-телям впервые. Поэтому с полным основани-ем заслуживает называться раритетом и от-дельного рассказа о нем, 209-м пехотном ре-зервном Николаевском полку и бывшем вла-дельце. 

В 1907 году 209-й пехотный резервный Николаевский полк отметил 30-летие со дня образования. К этой дате не были выпущены ни полковые знаки, ни жетоны. Благодаря заметке, опубликованной в 1904 году в газе-те «Южная Россия», стала известна причина, запрещавшая выпуск юбилейных знаков: «В приказе по войскам Одесскаго военнаго округа объявлено, что широкое распростране-ние нагрудных знаков, устанавливаемых по поводу празднований юбилеев войсковых час-тей и в других подобных случаях, признано неудобным и не отвечающим условию просто-ты и скромности воинскаго обмундирования. По всеподданнейшем представлении изло-женнаго соображения на Высочайшее благо-возрение Государю-Императору благоугодно было Высочайше повелеть: относительно раз-решенных уже нагрудных знаков в приказе по военному ведомству не объявлять, а посту-пающие ходатайства об установлении новых таковых же знаков отклонять» [2]. Когда улеглась горечь поражения России в русско-японской войне (09.02.1904–05.09.1905) и была подавлена первая русская революция, как грибы после дождя начали расти выпуски медалей, жетонов и знаков к различным юбилеям войн, битв, полков, учебных заведений, министерств и т.д. К при-меру: к празднованию 200-летия Полтавской битвы (1909), 100-летию Отечественной вой-ны 1812 года (1912), 300-летию Дома Рома-новых (1913). Забыты были ранее принятые запреты на выпуск различных знаков. Цар-ское правительство тем самым пыталось за-ретушировать трещины на фасаде разрушаю-щегося здания империи. 

УДК 94:355.486:929.71](477.73-21)"179/1917" 
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ИСТОРИЯ 209-го ПЕХОТНОГО РЕЗЕРВНОГО  
НИКОЛАЕВСКОГО ПОЛКА , ПОЛКОВОГО ЖЕТОНА  

И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА 
 

В статье рассказывается о 209-м пехотном резервном Николаевском полку. Полк с 10.10.1878 
по 01.07.1910 гг., до его расформирования, находился в Николаеве. Впервые описан ранее не извест-
ный исследователям полковой жетон и подается собранная информация о его бывшем владель-
це – коллежском регистраторе И. Н. Демянко. 

Ключевые  слова :  жетон, полк, командир, война, полковой праздник. 
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В этот период и был выпущен жетон 209-го пехотного резервного Николаевского пол-ка. Полковой жетон выполнен из серебра в форме древнерусского боевого щита, обра-щенного острием вниз. Размер жетона – 35 х 26 мм, вес – 22,58 г, толщина – 3 мм. 
Лицевая сторона: сверху жетон увенчан накладной офицерской кокардой высотой 7 мм, центральная часть которой залита чер-ной эмалью. Кокарда прикреплена на пере-вязь ленты, покрытой красной эмалью. Лен-та, касаясь верхней части щита, ниспадает вниз по сторонам до его середины. По обе стороны от кокарды на ленте указаны годы существования полка: слева – «1877», спра-ва – «1910». В центральной части жетона по-мещен герб города Николаева, утвержден-ный царем 16 марта 1883 года, размером  8 х 15 мм. Несмотря на небольшой размер – все геральдические фигуры размещены на щите герба города. Свободное поле герба по-крыто лазуревого цвета эмалью. По перимет-ру жетона, параллельно краю, по обеим сто-ронам наложена выступающая накладка ши-риной 2,5 мм, прикрепленная к основанию 20-ю заклепками (гвоздями). Так древние мас-тера, обтягивая щит кожей или металличе-скими накладками, крепили их металличе-скими заклепками, гвоздями или деревянны-ми гвоздями – нагелями. 

Оборотная сторона. Сверху щита – пере-вязь серебряной ленты, ниспадающей по бо-кам щита до его середины. По обе стороны щита на ленте выполнена надпись буквами синей эмали: слева – «коллеж. рег.», справа – «І. Демянко». По свободному полю щита же-тона размещены в четыре ряда накладные цифры и буквы: =209=п.р.=Н.=п.= (209-й пе-хотный резервный Николаевский полк). Высота цифр – 4 мм, букв – П и Р – 3 мм, буквы Н – 5 мм. Цифры и буквы выполнены из золота. Лента на оборотной стороне жето-на и боковая его часть позолочены. По всей видимости, сверху жетон был увенчан импе-раторской короной, с продетым в нее колеч-ком для ношения на одежде. Видимо, владелец жетона убрал импера-торскую корону после отречения Николая II 2 (15) марта 1917 года и прихода к власти Временного правительства. Так тогда было «модно». На жетоне отсутствуют клейма мастера и пробирного управления. Может, они были выбиты с оборотной стороны короны или соединительном кольце, или отсутствовали вообще. Поэтому сложно сегодня установить изготовителей жетона.  Но это не умаляет его достоинства. Он сделан качественно, красиво. Судя по послед-ней дате – 1910 год, он был изготовлен в этом же году. 
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Жетон 209-го пехотного резервного Николаевского полка. Лицевая и оборотная стороны 
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Этот жетон можно отнести к так назы-ваемым «товарищеским», поскольку по имеющимся на сегодня сведениям не имел официально утвержденного рисунка. По всей видимости, товарищи, сослуживцы поднесли настоящий жетон И. Демянко в память о службе в полку или по другой причине. Пред-положим, что все желающие офицеры полка могли заказать аналогичные жетоны, или этот жетон был именной наградой полка. Было бы неуважением с нашей стороны, если бы мы не рассказали кратко историю полка. Середина ХIХ века. 4 декабря 1863 года был сформирован Динабургский крепостной батальон. 11 августа 1877 года назначен к формированию как 50-й резервный пехотный батальон из 4-го батальона 1-го Динабургско-го крепостного пехотного полка. Фактически он был сформирован 29 июля 1877 года. Вот почему год 1877-й указан на жетоне как год рождения полка. В годы Русско-турецкой войны (1877–1878 гг.) батальон находился в Терской области в составе 3-й резервной пехотной дивизии Кавказского военного округа. В город Николаев полк при-был из укрепления Ведень Терской области 10 октября 1878 года. С тех пор до его рас-формирования в июне 1910 года, если не счи-тать двухлетнего пребывания на полях Ман-чжурии в действующей армии, полк в тече-ние 33 лет находился в нашем городе. В книге «Адрес-календарь. Справочная книжка Николаевского градоначальства на 1902 год» в подзаголовке «209 Николаевский резервный батальон» читаем: «Штаб баталь-она, Соборная, 18. Батальон сформирован в 1877 году. Командир батальона полк. Влад. Андр. Дорогой, Никольская, 9» [3, 69]. В нашем городе 209-й Николаевский ре-зервный батальон был переформирован с  26 декабря 1903 года в 209-й Пехотный ре-зервный Николаевский полк. По этому случаю газета «Южная Россия» сообщала: «Во время обеда 30-го января по случаю переформирования 209-го Никол. ре-зервного батальона в 209-й пехотный ре-зервный Николаевский полк начальником Николаевского гарнизона контр-адмиралом О. А. Энквистом была послана в Порт-Артур наместнику о Его Величества на Дальнем 

Востоке и главнокомандующему всеми сухо-путными и морскими силами генерал-адъютанту Алексееву телеграмма» от имени командира и офицеров «юного 209-го пехот-ного резервного Николаевского полка», ко-мандиров частей Николаевского гарнизона, городского управления, духовного, граждан-ских и учебных ведомств. В ответной теле-грамме генерал-адъютант Алексеев поблаго-дарил «…за дорогой для нас привет и добрые пожелания» [4].  В период русско-японской войны инте-ресна история женщины – Георгиевского ка-валера, служившей в 209-м пехотном полку. Ксения Васильевна Крицко в начале русско-японской войны бежала на Дальний Восток от родной семьи, проживавшей в г. Литин По-дольской губернии (сегодня Винницкая об-ласть). Сначала 18-летняя девушка поступила в сестры милосердия. Потом решила последо-вать примеру девицы-кавалериста Дуровой – героини Отечественной войны 1812 года, за-писки которой ей удалось прочесть. Недолго думая Ксения Васильевна ост-ригла волосы, оделась в солдатскую форму и под именем Константина Крицкого опреде-лилась добровольцем в 86-й Вильманстранд-ский полк. Участвовала в походе, во время штурма японцами Путиловской сопки была ранена.  Излечившись после ранения, девушка-солдат вновь поступила в действующую ар-мию, на этот раз в 209-й Николаевский пе-хотный полк. Вместе с ним она принимала участие во многих сражениях.  8 августа 1905 года под Халитовым, нахо-дясь в передовой цепи, она помогла выбрать-ся из линии огня двум тяжело раненным: офицеру Брахману и фельдшеру Зилотову. При этом Ксения сама была ранена [5]. За этот подвиг доброволица 16 роты 209 пехотного Николаевского полка Ксения Крицкая (она же Николай Крицкий) награждена Знаком отли-чия Военного ордена IV степени № 147961 (с 10 августа 1913 года – солдатский Георгиев-ский крест) – «За личные подвиги, мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев». После окончания рус-ско-японской войны Ксения вместе с 209-м полком вернулась в Николаев. 
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Городская газета, выходившая в то вре-мя, периодически освещала воинские будни и праздничные события 209-го полка. Так, в опубликованной заметке «Полковой празд-ник» мы находим: «В воскресенье, 29 июня, в день св. апостолов Петра и Павла, 209 Нико-лаевский пехотный полк празднует свой пол-ковой праздник. Церковь полковая в этот же день празднует храмовый праздник и бого-служения будут совершаться в зимней церк-ви на Кузнечной улице. 28 июня, в субботу, будет отслужена всеношная в 5 часов вечера. В день праздника 29 июня будет отслужена литургия и молебен» [6]. После божественной литургии был уст-роен парад. Затем войска отправились в ла-герь, там для солдат были устроены игры и угощения. «Все время играл хор полковой музыки». Командир полка полковник Нико-лай Александрович Бабиков (05.12.1906–15.06.1910 гг.) поздравил войска с праздни-ком. …Празднество закончилось к позднему вечеру» [7]. О предстоящем проведении полкового и храмового праздника в 1909 году газета про-информировала читателей: «В понедельник, 29 июня, 209 пехотный Николаевский полк чествует свой полковой и храмовый празд-ник. Всеношное богослужение в полковом храме – 28 июня в 5 часов вечера. Литургия – 29 июня в 8 ½ час. утра, в собственной полко-вой церкви по Кузнечной ул. при казарме Го-лубова» [8]. На страницах «Николаевской газеты» в разное время горожан информировали о пе-реводе офицеров из Николаевского полка в другие воинские части и наоборот. Так, из газетных публикаций следует, что «переводится подпоручик 211 пехотного ре-зервного Евпаторийского полка Антипенко в 209 Николаевский полк» [9], «переводится по пехоте 209-го Николаевского полка подпору-чик Попов – в 53-й Волынский полк» [10]. Освещались также духовные мероприя-тия, в которых принимали участие военно-служащие полка, награждение офицеров ор-денами. Например, «Николаевская газета» (№ 1052) за 5 июля 1909 года на стр. 3 писа-ла: «В понедельник, 6 июля, в церкви 209 пе-хотного Николаевского полка по Кузнечной 

улице, в 6 часов вечера, будет отслужен моле-бен перед Чудотворным образом Касперов-ской Божией Матери». В «Николаевской газете» (№ 1236) за  19 февраля 1910 года на стр. 3 в разделе «Местная жизнь» сообщалось, что Высочай-ше пожалованы ордена: «Св. Анны 2-й степе-ни подполковнику Вереденко (Владимир Фе-дорович, – прим. авт.), Св. Анны 3-й степени капитану Ефимову (Георгий Григорьевич), Св. Станислава 2-й степени – подполковнику Крыжановскому (Иван Иванович), Св. Стани-слава 3-й степени: шт.-кап. Николаевского полка Галлашеку (Вячеслав Иванович), Лебе-деву (Владимир Никитьевич) и Ластовецко-му (?)» (имя и отчество установить не уда-лось, – прим. авт.) Многие мероприятия, связанные с 209-м пехотным резервным Николаевским полком, сопровождались богослужениями. Проводи-лись и регулярные службы в полковой церк-ви. Одно время, с 1904 года, полковым свя-щенником и настоятелем походной Свято-Петропавловской церкви, находившейся по Кузнечной улице, был Парфений Михайлович Холодный (1874, с. Кириловка Черниговской губернии – 23.08.1937, Одесская область).  Гораздо позже, в 1914 году в Галиции, священник 58-го пехотного Прагского полка Парфений Холодный уговорил австрийский отряд сложить оружие и сдаться в плен.  
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Полковой священник Парфений Холодный 
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В мае 1915 года за этот подвиг лично импе-ратор Николай II вручил П. Холодному золо-той наперсный крест на Георгиевской ленте. П. Холодный в годы Первой мировой войны был также награжден орденами: Св. Анны 2 степени с мечами (4.06.1915), Св. Владими-ра 4 степени с мечами (01.1916). После закрытия полковой церкви он был переведен в Свято-Никольский храм г. Нико-лаева (ул. Фалеевская, 4). Священник отец Парфений Холодный был приговорен к рас-стрелу на основании статей 54-10 54-11 УК УССР. Приговор был исполнен 23 августа 1937 года. Полностью реабилитирован в 1989 году [11, 52]. О последнем полковом празднике 209 пе-хотного Николаевского полка говорится в за-метке, подготовленной журналистом М. –  Ч-нъ, которая была напечатана в «Нико-лаевской газете. В ней, в частности, сказано: «В понедельник, 14 июня (1910), расквартиро-ванный в Николаеве 209 Николаевский пехот-ный полк справляет свой последний полковой праздник, а вслед за тем он передает свой со-став другим частям, причем половина его по-кидает пределы Одесского округа» [12].  Известно, что полковой праздник тради-ционно отмечался 29 июня. Но ввиду того, что фактический уход частей полка был на-мечен на более ранний срок, решено перене-сти праздник на 14 июня, именно на тот день, когда полк в полном своем составе вступил на территорию театра военных дей-ствий и занял боевые позиции в составе 1-й Манчжурской армии на полях и сопках Даль-него Востока. Вместе с полком уходило большинство офицеров, в течение многих лет сжившихся с городом и тесно сроднившихся с населением. Так, в «Николаевской газете» (№ 1360) за 22 июля 1910 года под рубрикой «Местная жизнь» была напечатана такая информация: «Переводятся по пехоте: 209-го Николаев. полка полковник Бартенев; подполковники: Вереденко и Крыжановский, капитаны Валю-женич, Ефимов, Пронин и Панов, штабс-капитаны Чернышев, Приходьков и Второв, поручики Лукин и Вайберг, подпоручики: Ка-рандеев и Луговкин и прапорщик Болотнов в 190-й пехотный Очаковский полк». 

Ввиду знаменательного дня в истории полка его командир Н.А. Бабиков, согласно желаниям офицеров, устроил 14 июня 1910 года прощальный полковой праздник. По свидетельству очевидцев, он прошел с уча-стием начальника гарнизона контр-адми-рала А. И. Мязговского, командиров полков: Прагского – полковника Кушакевича, казачь-его – полковника Платова, представителей Очаковского и Перекопского полков, флот-ского полуэкипажа, артиллерийского ведом-ства, военных врачей, бывших офицеров пол-ка, представителей города. Единодушным было мнение всех принявших в нем участие, что этот день останется в памяти офицеров и нижних чинов, как символ единения началь-ства и подчиненных под родным полковым знаменем «в дружной военной семье» [13]. 1 июля 209-й пехотный полк оставил Ни-колаев. Трогательно прощание прошло в 9 часов утра на вокзале. «...Прагцы преподнес-ли отъезжающему батальону икону Николая Чудотворца, а казаки икону Касперовской Божьей Матери. …Были представители всего гарнизона г. Николаева, также много знако-мых отъезжавших, одно только не гармониро-вало – это то, что не было никакой депутации от городского самоуправления» [14]. Но прохладное прощание с городом Ни-колаевского полка не прошло бесследно для городской власти. Этот вопрос был поднят в Городской Думе. На заседании Городской ду-мы 6 июля (1910) экстренный запрос сделал гласный думы Лазарев: «Почему гор. голова не был на проводах Николаевского резервно-го полка? Почему нижним чинам не сделано никакого угощения?»  По этим и другим вопросам, поставленны-ми членами Городской думы, давал ответы городской голова Н. П. Леонтович. Члены ду-мы получили от Леонтовича разъяснение, что «…ни командир полка, ни адъютант не были (у гор. головы, – прим. авт.), даже простой записки не прислали». Поэтому гласные думы посчитали, что «поездка гор. головы на про-воды была бы неуместной, если командир полка не сделал прощального визита» [15]. На первый взгляд, можно было бы кон-статировать бестактность со стороны коман-дира полка. Но в «Николаевской газете» по 
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этому поводу была опубликована статья «Письмо в редакцию» за подписью команди-ра полка Н. Бабикова. В ней полностью опро-вергались все нелестные отзывы в адрес ко-мандира полка, о пренебрежительном отно-шении к городской власти. В частности, в письме сказано следующее: «…чтобы поста-вить в известность господина городского го-лову и просить его, как такового, почтить своим присутствием прощальное торжество, я (Бабиков) лично был у него с визитом за неделю (6 июня), но, к сожалению, г-на Леон-товича не застал и оставил ему визитною карточку и официальное приглашение». Приведя этот и другие аргументы в свою пользу, Бабиков констатировал: «таким обра-зом, как г-н городской голова, так и гг. члены управы были заблаговременно поставлены в известность об уходе полка. …Полком и мной, как его представителем, было сделано все, чтобы сердечно проститься с городом, с кото-рым полк действительно сроднился за треть века» [16]. Последним командиром полка был пол-ковник Николай Александрович Бабиков (02.12.1866, Киевская губерния – 1920, под Архангельском). После расформирования  209-го пехотного резервного Николаевского полка – 15 июня 1910 года, вместе с произ-водством в генерал-майоры Н. А. Бабиков 

возглавил 2-ю бригаду 11-й пехотной диви-зии [17]. С октября 1914 г. – генерал-лейтенант, командир 12-й пехотной дивизии. Участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Н. А. Бабиков награжден девятью боевыми орденами, в т. ч. орденом Св. Георгия 4 степени (13.01.1915) [18, 392] и Золотым оружием «За храбрость» (март 1906). Жизнь его закончилась трагически – в 1920 году расстрелян под Архангельском. Дальнейшую судьбу остальных офицеров и солдат полка, к сожалению, никто не иссле-довал. Точно одно: многим из них пришлось испытать на себе лихолетья Первой мировой войны. Кто такой коллежский регистратор И. Демянко? К сведению: коллежский регист-ратор – это нижний гражданский чин в Табе-ли о рангах Российской империи XVIII–XX ве-ков, т. е. чиновник, обладавший таким чином, относился к 14 классу. До издания Манифе-ста от 11 июня 1845 года чин давал право на личное дворянство, затем – только почетное гражданство. Любителям живописи должна быть зна-кома картина русского художника В. Г. Перо-ва «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» (1860 г.) – яр-кое изображение чиновника этого класса. Все чиновники имели форменную одежду. Погоны или петлицы чиновника 14 класса имели один просвет и одну звездочку 11,2 мм, там же дополнительно закреплялась эмблема служебного ведомства. Формой титульного обращения к коллежскому регистратору было «Ваше благородие». Оклад пенсии коллежско-му регистратору из государственного казна-чейства по чинам в военном и морском ведом-стве составлял 215 рублей в год. В книге «Адрес-календарь Николаевского градоначальства на 1913 год» среди класс-ных чиновников находим: «делопроизво-дитель по хоз. части г. секр. Демянко Иос. Фе-дор., Херсонская 104» [19, 53]. В алфавитном указателе этой же книги на странице 8 указа-но – «Демянко Иос. Фед.» [19, 8]. В книге «Адрес-календарь Николаевского градоначальства на 1915 год» в разделе «По военному ведомству» в сведениях, поданных по 58-му пехотному Прагскому полку, среди 
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списка подпоручиков находим: «делопр. по хоз. ч. г. с. Демянко Иосиф Никиф., Херсонская 104» [20, 60]. По всей видимости, коллежский регист-ратор Демянко поступил на службу в 58-й пехотный Прагский полк. С отчеством «Федорович» в книге «Адрес-календарь…» на 1913 год, наверное, была допущена ошибка. Так как в избирательном списке в Городскую думу по 2-й Адмиральской части города Ни-колаева по 1-му участку в 1919 году числился по адресу: Херсонская, 104 Деменко Иосиф Никифорович, 41 года от роду, находившийся на военной службе. Его жена Наталья Дани-ловна, 42-х лет, домохозяйка, и сын Тимофей Иосифович, 20 лет (родился 21 февраля 1898 года), находившийся на военной службе [21, 154]. Здесь при составлении списка в фами-лии допущена ошибка: вместо буквы «я» по-сле буквы «м» написали букву «е». Тогда то-же грамотеев хватало. Дальнейшие поиски помогли установить следующее: семья Демянко проживала в ча-стном доме по ул. Херсонской, 104, затем ад-рес изменился: пр. Ленина, 154, ныне пр. Цен-тральный (дом до наших дней не сохранился, на его месте находится двухэтажный торго-вый центр «АТБ»). Иосиф Никифорович родился в 1877 году, ушел из жизни в возрасте 83 лет 5 июня 1960 года. Его жена Наталья Даниловна родилась в 1876 году, скончалась 22 октября 1947 года. Сын Тимофей умер 5 августа 1970 года. В па-мять о 209-м пехотном резервном Николаев-ском полку и служившем в нем И. Н. Демянко потомкам остался полковой жетон. 

Многое в символике военного времени начала ХХ века для любителей истории Нико-лаева, к сожалению, остается фактически «белым пятном». Полковая символика час-тей, находившихся в Николаеве, ждет изуче-ния и особой систематизации. 
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E V G E N  G O R B U R O V ,  K I R I L  G O R B U R O V   
THE STORY OF THE 209TH NIKOLAEV RESERVE INFANTRY REGIMENT, 

 REGIMENTAL TOKEN AND IT'S OWNER 
The article tells about the 209th Nikolaev reserve infantry regiment. the regiment was in Nikolaev be-

fore its disbanding, starting from 10/10/1878 to 07/01/1910. The previously unknown regimental token 
was described for the first time and information collected about its former owner, the college registrar I. N. 
Demyanko was provided. 

Keywords:  token, regiment, commander, war, regimental holiday. 
 

ЄВГЕН  ГОРБУРОВ ,  КИРИЛ  ГОРБУРОВ  
ІСТОРІЯ 209-ГО ПІХОТНОГО РЕЗЕРВНОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО ПОЛКУ, 

 ПОЛКОВОГО ЖЕТОНУ ТА ЙОГО ВЛАСНИКА 
У статті розповідається про 209-й піхотний резервний Миколаївський полк. Полк з 10.10.1878 

по 01.07.1910 рр., до його розформування, знаходився в Миколаєві. Вперше описаний раніше не відо-
мий дослідникам полковий жетон і подається зібрана інформація про його колишнього власника – 
колезького реєстратора І. Н. Демянко. 

Ключові  слова :  жетон, полк, командир, війна, полкове свято. 
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Проголошення державної незалежності України, яке відбулося у 1991 році, спричини-ло цілу низку подій, що призвели до зміни стилю життя уманчан і навіть сприяли вини-кненню своєрідної атмосфери у міжнаціо-нальних взаємостосунках. Кожну осінь мешканці Умані не дивують-ся появі великої кількості людей в дивнува-тій одежі, за якою можна безпомильно визна-чити послідовників однієї з гілок іудейської релігії – хасидизму. Вигляд одежі хасидів в перші роки після їх появи дещо шокував міс-цеве населення, але дуже швидко всі звикли і нині не дивуються з темної ритуальної одежі і вигляду довгих пейсів на висках статних чоловіків.  Зацікавленість до питань єврейства і ха-сидизму в середовищі уманської інтелігенції можна було спостерігати ще відтоді, коли про хасидів в Умані маже ніхто з пересічних меш-канців нічого не знав. Наприклад, яскрава представниця української інтелігенції Надія Суровцова все своє життя підтримувала теплі стосунки з авторитетною в Умані єврейською родиною Білінкісів [1]. Білінкіси були відоми-ми в Умані лікарями. Про те, що ця родина користувалася повагою і в середовищі чинов-ництва радянської влади, свідчить той факт, що їхній приватний будинок не був ні зруй-нований, ні конфіскований в роки тотальної репресивної політики більшовицької імперії. Родину Білінкісів у 60-ті роки часто провіду-вала Надія Віталіївна Суровцова. З метою до-брочинності автору пропонованої статті іно-ді доводилося супроводжувати Надію Віталії-

вну під час цих відвідин, і він був свідком то-го, як шанобливо ставилися Білінкіси до На-дії Віталіївни.  Очевидно, що згадуючи про взаємосто-сунки між євреями і проукраїнськи налашто-ваними представниками уманської інтеліген-ції необхідно зауважити, що добрі стосунки були між ними завжди і навіть в ту пору, коли більшовики лише вибудовували плани опа-нування всією російською імперією [2], тобто ще до початку більшовицької революції. В кінці 60-х років чи на початку 70-х вийшла збірка оповідань, у якій було оповідання На-дії Суровцової, яке називалося «Цадик». На сторінках оповідання ця непересічна жінка зуміла показати як, незважаючи на компар-тійну ідеологічну політику, євреї дотриму-ються своєї віри і традицій. В тодішній полі-тичній атмосфері така поведінка вимагала неабиякої громадянської мужності, інакше кажучи – це було виявом дисидентського стилю світобачення. Навряд чи можна сказати, що на сучасну пору є задовільним вивчення історії міжнаці-ональних стосунків між поляками, євреями та українцями в регіоні Уманщини, починаю-чи з ХVІІІ ст. Найбільш відомі праці авторами яких є Юрій Мицик [3], або Григорій Храбан [4] навряд чи можна вважати, що вони мо-жуть задовольнити зацікавлення широких кіл науковців та українського громадянства. Власне, на цьому наголошували учасники мі-жнародної конференції, присвяченій історії подій повстання «Коліївщина», яка відбулася в Умані 14 жовтня 2018 року. Наприклад, на 
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У пропонованій статті автор звертає увагу читача на недостатнє, як на сучасну пору, висві-
тлення теми міжнаціональних відносин в одному із регіонів України – Уманщині. Описано особливо-
сті культурно-релігйного розвитку регіону. На підставі опублікованих праць автор звертає увагу 
на роль конкретних осіб в розвитку міжнаціональних відносин в регіоні. Уманщина характерна 
тим, що в цьому регіоні переплелися історичні долі поляків, євреїв українців та росіян, а комплекс-
них досліджень проблем співжиття різних національностей на терені Уманщини, крім єдиної пра-
ці історика з української діаспори Петра Мірчука «Коліївщина гайдамацьке повстання 1768», досі 
не створено. Виходячи з цього пропоноване дослідження можна вважати цілком доречним. 
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цьому акцентували увагу слухачів вчені зі Львова. До речі, на конференції кількома до-повідачами було підкреслено, що досі ніхто з українських істориків не спромігся написати комплексного дослідження про стосунки між поляками, українцями та євреями в регіоні Уманщини, зокрема немає наукових компле-ксних досліджень про повстання названого в народі Коліївщиною, хоча спроби пролити світло на міжнаціональні стосунки були. На-приклад, далеко за межами України америка-нець українського походження Петро Мірчук видав комплексне дослідження яке було опу-бліковане на українській мові про повстання «Коліївщина» [5].  У 1968 році вперше відбулася наукова конференція на честь відзначення 250-ї річ-ниці повстання «Коліївщина». Конференція відбулася на базі історичної кафедри Умансь-кого державного педагогічного інституту і найбільше уславилась обіцянкою відзначити завершення конференції встановленням па-м’ятника ватажкам повстання. Правда, далі встановлення каменю з написом: «На цьому місці буде встановлено пам’ятник героям по-встання Максиму Залізняку та Івану Гонті» – справа не пішла. Пам’ятник встановлено ли-ше у 2017 році. Після конференції 1968 року наступна міжнародна наукова конференція на тематику гайдамацького повстання відбу-лася аж у 2008 році. Конференцію було назва-но: «Польща-Україна: про минуле заради майбутнього» На цій конференції було опри-люднено досить багато цікавого матеріалу, з якого можна було зробити ґрунтовні виснов-ки про стиль життя та побут єврейської діас-пори у Центральній Україні. Тези доповідей, виголошених на конференції, були випущені у двох збірниках. Правда, у збірники одна до-повідь не увійшла. На нашу думку, через кіль-ка фраз, які не сподобалась польським істо-рикам. Подаємо цитату: «… Народу, який бо-ронить свою землю від поневолення, ніколи не можна робити закиди в надмірній жорсто-кості. Його жорстокість освячена прагненням до волі, і якщо в такій ситуації гайдамакам можна чимось докорити, так це тільки тим, що вони не здобули перемоги над ворогами, які прийшли поневолювати їх батьківщину, прийшли, як загарбники на чужу землю». 

Правда, цю статтю опубліковано у часописі «Воєнна історія» [6].  На основі оприлюдненої на конференції 2008 року інформації, можна було зробити деякі висновки про історію польсько-українсько-єврейських взаємостосунків в ре-гіоні Уманщини. На конференції уманськими науковцями було висвітлено тодішнє бачен-ня взаємостосунків з позиції тогочасної істо-ричної науки (всі учасники конференції були фаховими істориками). Польські історики дуже обережно і тактовно заявили про своє несприйняття методів боротьби повсталих гайдамаків. Зокрема, поляки вважали, що гайдамаки під час повстання проявляли над-мірну жорстокість. На цій конференції було б бажано познайомитись з баченням і оцінкою цих подій з боку євреїв, але представників єврейської діаспори на конференції не було. А українцям це було б цікаво і корисно. Після конференції 2008 року Умань відвідало кіль-ка польських делегацій з метою участі у куль-турно-науковому житті міста. Під час спілку-вання на зустрічах з польськими колегами, уманські історики зуміли тактовно, толеран-тно і аргументовано відстоювати свою пози-цію. Очевидно, що історикам вдасться спрос-тувати і загладити всі непорозуміння, які іно-ді трапляються між українцями і поляками. Принаймні, про бажання продовжити діалог між українськими і польськими істориками заявила польська сторона.  Варто продовжити обговорення міжнаціо-нальних стосунків на єврейсько-українську тематику. З цією метою пропонуємо познайо-митися зі спогадами корінного єврея-уманчанина Демба Мирона Яковича [7]. Знако-вим є те, що Мирон Якович зумів вціліти тоді, коли в Умані відбувався акт Голокосту, і він чудом врятувався від розстрілу євреїв в Сухо-му Яру. Йому довелося пережити надзвичайно цікаві кульбіти долі і він погодився сам напи-сати свою розповідь. Свої спогади Мирон Яко-вич написав російською мовою, але на прохан-ня історика, збирача інформації, дозволив те місце розповіді, яке стосується міжнаціональ-них відносин перекласти на українську мову. Отже, розповідь Демба Мирона Яковича. «Як відомо, німці окупували місто Умань 31 липня – 1 серпня 1941 р. Я пам’ятаю про ці 
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події особисто. Перший погром євреїв почав-ся приблизно через місяць після окупації Умані (кінець серпня – початок вересня 1941 року). Євреї тоді ще мешкали у своїх помеш-каннях. Погром захопив в основному центра-льні вулиці (була та особливість погромни-ків, що вони хапали всіх прохожих євреїв).  Ми з матір’ю мешкали по вулиці Проле-тарській 5 (у даний час це вулиця Затонсько-го, 5). Цей дім стоїть по сьогоднішній день – старий будинок із колонами. Його зображен-ня є в газеті “Уманська зоря” за 28.04.1999 р.  Під час 1-го погрому (він продовжувався один день) було задушено газом біля 1000 осіб – достовірно відомо, що це було в колиш-ньому палаці піонерів – підвал нині діючої столової – біля Будинку Рад – Міськвиконко-му). Другий погром вже був, коли ми перебу-вали (як і всі євреї) в гетто – район базару – вулиці Некрасова, Восточна та інші. Ми пере-бували (не можна сказати, що жили) в будин-ку № 5, що по вулиці Восточній. Будинок цей стоїть і понині. Такою була осінь 1941 року.  Як тільки розвиднилось, почалась обла-ва. Українські поліцаї (що було, те було) і нім-ці всіх євреїв вигнали з приміщень і постави-ли в шеренгу. З усієї шеренги, яка стояла на нашій вулиці навпроти «нашого» будинку (до речі, в цьому будинку мешкали і староста гет-то – єврей Самбургський і його заступник Та-бачник)… Не буду описувати весь жах, але скажу, що з усієї шеренги живими залиши-лись тільки я, моя матір Демб-Гофман Раїса Мойсеївна і братик Кім 1940 р.н. (він помер в 1987 р.).  Мати померла в квітні 1960 р., не дожив-ши до 51 року. Врятувались випадково, і за-раз не віриться, що врятувались, дякуючи мені. Було холодно, і я не міг знайти свою ша-пку (я цю шапку пам’ятаю досі). Я в той час був, як дорослий і все прекрасно розумів, ку-ди нас поведуть і для чого (взагалі, вибачте за нескромність, до ВВВ (Велика вітчизняна війна – прим. авт.) я був досить розвинений, вільно читав газети і цікавився політикою, добре пам’ятаю всі події і сталінські репресії). Поліцай нам дозволив взяти шапку, а сам ви-йшов. Шапку я знайшов, але мама вивела нас через чорний вихід і ми пішли через водолі-карню-психдиспансер і зайшли у двір школи 

№ 1. Отже, в результаті цих подій ми ще раз випадково залишились з усіма – рештою єв-реїв (погром тривав один день), знову в гет-то. Третій погром був завершальний, після якого єврей не мав права жити, він був восени 1942 року. Мама (героїня – цього навіть мало сказати) ходила на роботу по ремонту доріг і німець-надзиратель її попередив, що завтра вранці вас будуть знищувати, так що тікай, мамо. Тільки стемніло, вона прибрала єврейсь-кі знаки (жовтий круг діаметром 10 см), і че-рез вулицю Островського ми вийшли в місто. Гетто вартовими не охоронялось, але за ви-хід – розстріл. Вийшли в місто, яке кишіло німцями і поліцаями. А куди йти?! Виявляєть-ся мати і тут знала куди (домовленість, вид-но, була раніше). Пішли на вулицю Ленина, 17 (це номер будинку і в цей час) до польки Новак Станіслави Павлівни (їй було років 60). Її племінниця (теж Стася) в цей же вечір при-вела мене на вулицю Горького, 55 (тепер Горького, 39) до колишньої вчительки школи № 11 – Боцманівської Віри Михайлівни, кра-сивої молодої жінки (я вже тоді розбирався в жіночій красі). Віра Михайлівна (далі буду писати В.М.), приблизно ровесниця моєї ма-тері, працювала разом з моєю матір’ю в школі № 11. Мати була вчителькою молодших кла-сів. В.М. була прекрасною людиною. Вона ду-же добре, по-материнськи, прийняла мене, ризикуючи своєю родиною, тобто собою, до-нькою Галею (моєю ровесницею), дуже гар-ною, і навіть своїм батьком (Сугаком Михай-лом), котрий під час ВВВ був учителем фізи-ки в шк. №11 (це з розповідей мами). Чолові-ка В.М. було репресовано у 1937 р., як борця за вільну Україну. В.М. і за німців вела актив-ну роботу, борючись за самостійну вільну Україну, ненавиділа радянську владу і німе-цьких окупантів. В її кімнаті висів великий портрет Петлюри у військовій формі. Вперше я там почув (у В.М. був патефон) пісню про Сагайдачного та “…Гей наливайте повнії чари, щоб через вінця лилося, щоб на-ша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося…” Ще пам’ятаю таку пісню: “Зібра-лася бідна голота до корчми гулять…”. Впер-ше я тоді почув в їхньому виконанні (пла-стинки, видно, не було)… «Їхньому» – це В.М., Петра Думки та Дмитра – я почув теперішній 
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гімн України «Ще не вмерла Україна…». Па-м’ятаю на подвір’ї В.М. була собака, у якої бу-ло декілька щенят. Кожне щеня мало своє ім’я: “Віссаріончик (чомусь не Йосиф!), Воро-шилов, Будьонний та ін. До В.М. нерідко приї-жджали відвідувачі зі Львова (це я чув з їх-ньої розмови), молоді гарні чоловіки – сорат-ники по боротьбі. Я їх добре пам’ятаю, прав-да, їхні обличчя, тепер, наче в тумані – все-таки багато часу пройшло. Це були (як я вже згадував) пан Петро Думка та пан Дмитро (прізвища або псевдоніма не пам’ятаю). “Думка”, я думаю, був псевдонім Петра, оскі-льки на брошурах, які він привозив, і я їх ба-чив, було надруковано – Петро Думка. Петро був дуже вродливий (треба ж таке, щоб зібра-лась компанія вродливців!), до деякої міри Петро був схожий на теперішнього артиста Мікеле Плачідо – комісар Катані у фільмі «Спрут». В хаті В.М. була друкарська машин-ка. Ставні зачинялись, вікна завішувались і Петро або Дмитро друкували (В.М. за машин-кою, не пам’ятаю). Від мене вони чомусь нічо-го не втаємничували, і я був всьому свідком. Все це я пам’ятаю добре. Пан Петро і пан Дми-тро довго не затримувались у В.М. і на насту-пний день зразу ж від’їжджали. В хату В.М. заходили німці (а куди від них дінешся?!). Па-м’ятаю двох. Один з них типу фельдфебеля (старшина), повнуватий, років 40-43, а дру-гий – офіцер. Часто пригощали мене цукерка-ми («бон-бон»), не підозрюючи, кого вони пригощають. Для них і всіх інших я був «племінник – Вася Мельник». Пам’ятаю одно-го разу, це було суворою зимою, мені довело-ся вийти босим на сніг, щоб утримати собаку. Бо собака обгавкувала фельдфебеля, і я бояв-ся, щоб фельдфебель не застрелив собаку… Отже, коли Стася привела мене до В.М., то зразу ж пішла. Як я вже говорив, В.М. мене дуже добре прийняла. Тут же постригла «під машинку» (волосся в мене було кучеряве). Через деякий час В.М. познайомила мене з домашнім господарством. У неї була корова бордового кольору породи «німка» , індики, кури, свинка, біля хати город. Вона дуже делі-катно почала мене привчати (В.М. недарма ж була педагогом). Я ж був чисто міським хлоп-чиком. Взагалі, стала привчати мене труди-тися. Я боявся підходити до корови. В.М. десь 

роздобула для мене чобітки, кожушок і все таке інше. Я доглядав за коровою вдома і во-див її на пасовище у літньо-осінню та весня-ну пору. Разом зі мною пасли свої крови хлоп-ці Міха Жупанчик і Тося Катрич (М. Жупан-чик – відомий в Умані годинниковий майс-тер – помер 3–4 р. тому, а Анатолій Катрич – відомий водій-передовик заводу «Умань-ферммаш» і зараз живий-здоровий. Я все життя пропрацював на цьому ж заводі). Вони, ці хлопці, добре знали, хто я і чий я син, оскі-льки моя мама до ВВВ навчала їх в школі № 11. Вони до мене добре ставились і ніде про мене не проговорились. Я з ними зустрічався і останнім часом. Пасли ми корови в районі військового містечка (колишнього), біля та-бору військовополонених. У В.М. була старша сестра Люся – Людмила Михайлівна, її чоло-вік був теж репресований. У неї була донька років 8-9-ти. Доля їхня мені невідома, хоча, за словами Михайла Жупаника, їх обох розстрі-ляли німці (він говорив, що бачив у дворі їхні трупи). У В.М. була ще сусідка Таня з дівчин-кою, то я не можу бути впевненим чиї трупи бачив М. Жупаник – чи то Таню з донькою, чи то Люсю з донькою. Отже, я прожив у В.М. приблизно рік. По-тім мене через добрих людей із села Поляне-цьке мама забрала у радгосп села Свирневе Голованівського району Кіровоградської об-ласті. Моя мама, яка прекрасно знала україн-ську мову (викладала в селі Полянецьке – а до цього в школі №11), під чужими докумен-тами працювала в цьому господарстві на польових роботах.  Після звільнення міста Умані, приблизно через місяць після 10 березня 1944 року – дня звільнення, ми приїхали (на возі) в Умань, то В.М. була вже заарештована і ви-слана, говорили, що В.М. заарештована на 25 років радянською владою. Донька Галя жила в тому ж будинку (вул. Горького, 55, тепер 39). Але це я стверджувати не можу. Вона вчилась у школі № 2.  Коли ми приїхали в Умань, квартири у нас вже не було, і були ми “босі і голі”. В 1960 році (я цю дату запам’ятав, оскіль-ки це був рік смерті моєї матері) до мене на роботу з’явився майор держбезпеки і повідо-мив, що В.М. просить про її реабілітацію. 
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Я все підписав, що було потрібно, що вона, ризикуючи своїм життям, тримала єврейсь-кого хлопчика. Все це підписала і моя мати, яка вже не вставала і вмирала у відділенні онкології уманської лікарні. Мене майор до-питував і хотів знати, чи в той час (1943–1943 рр.) до В.М. хто приїжджав і чи привози-ли літературу або чи друкували на друкарсь-кій машинці. Я все це заперечував і сказав, що такого я не бачив і такого не було. Думаю, що В.М. реабілітували, але з нею я більше (і з Га-лею) ніколи не зустрічався.  В ім’я справедливості потрібно увіковіч-нити її добре ім’я. Це потрібно для історії України. Такі люди не можуть бути забуті.  Демб Мирон Якович, 1999 р. жовтень.» Щодо історії появи спогадів М. Демба, то слід зауважити, що Мирон Якович у 1990-х роках скористався можливістю наданою ні-мецьким урядом і виїхав в Німечину оскільки німецький уряд надавав всім євреям, хто пос-траждав у 40-х роках від нацизму житло і за-безпечував всіх тих які постраждали пенсією. В Німечині М. Демба не втрачав зв’язки з Уманню і якось йому хтось з уманчан наді-слав монографію «Діяльність національно-патріотичного підпілля Уманщини у 1941–1945 роках». У монографії на підставі архів-

них даних йшлося про врятування українсь-кими націоналістами єврейського хлопчика тобто самого М. Демби. Прочитавши моног-рафію М. Демба приїхав в Умань щоб зустрі-тись з автором монографії і в результаті зу-стрічі з’явилися подані вище спогади Мирона Яковича Демба.  Як на сучасну пору актуальність опублі-кованих спогадів М Демби надзвичайно вели-ка. Їх актуалізує те, що Росія не припиняє вес-ти з Україною інформаційну війну. Одним із засобів ведення цієї війни є те, що Росія шту-чно нагнітає міжнаціональну неприязнь і взаємну підозрюваність.  
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БОГДАН ЧОРНОМАЗ  Умань: міжнаціональні відносини  

B O G D A N  C H O R N O M A Z  
UMAN: INTERNATIONAL RELATIONS 

In the article the author draws the reader’s attention to the insufficient coverage of the topic of inter-
ethnic relations in one of the regions of Ukraine, namely in Uman area. The first four pages of the article 
describe the peculiarities of the cultural and religious development of the region. On the basis of published 
works, the author draws attention to the role of certain individuals in the development of interethnic rela-
tions in the region. Typical for Uman area is the fact that in this region the historical fates of the Poles, Jews 
of Ukrainians and Russians have been closely connected. Despite this there is no comprehensive research on 
the problems of different nationalities coexistence on the territory of Uman area, except the only scientific 
work of the diaspora historian Petro Mirchuk, "Koliivshchyna" Against this background, the proposed study 
can be considered appropriate. 

Key  words:  Uman area, interethnic relations, Hasi.  
БОГДАН  ЧОРНОМАЗ   

УМАНЬ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В предлагаемой статье автор обращает внимание читателя на недостаточное, как на совре-

менное время, освещение междунациональных взаимоотношений в одном из регионов Украины – 
Уманщине. Описаны современные особенности культурно-религиозного развития региона. На осно-
вании вышедших в печати работ, автор обращает внимание на роль конкретных личностей в раз-
витии междунациональных отношений в регионе. Уманщина характеризуется тем, что в этом 
регионе переплелись исторические судьбы поляков, евреев, украинцев и россиян, но до сих пор ком-
плексных исследований на эту тему не создано, кроме работы историка из диаспоры Петра Мир-
чука «Колиивщина». В связи с этим, предлагаемую статью можно считать весьма полезной. 

Ключевые  слова :  Уманщина, междунациональные взаимоотношения, хасиды, украинская 
интелигенция, конференция, «резуны», народные мстители. 
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Новітній період історії України демон-струє надзвичайну складність і 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 дію-чими особами триваючої історичної драми, створювати найбільш достовірні історичні реконструкції їх очима, для передачі здобуто-го досвіду наступним поколінням. Тема фік-сації усних спогадів учасників бойових дій, набуває особливої актуальності також і тому, що потрібно буде вивчити докладно причини загибелі великої кількості українських війсь-ковослужбовців, мирного населення, втрати територіальної цілісності держави і визначи-ти роль кожного з учасників історичного процесу, та встановити покарання за прови-ну. Запропоноване дослідження спрямоване на збереження історичної пам'яті, розширити фактами та оцінками багатовимірний істори-чний процес, і дослідити роль та значення окремого життя в період трагічних випробу-вань. Головним завданням залишається: фік-сація історичних подій на підставі вражень, почуттів, свідоцтв безпосередніх учасників подій. Державні кордони, життя мирного на-селення, гарантія свободи громадян і права власності були і залишаються основними цін-ностями, і будь-які дії спрямовані на пору-

шення не лише конституційних, а і загально-людських прав і свобод, мають переслідува-тися і в найшвидші терміни припинятися. Автор спробує на історичному тлі висвітлити долю та сприйняття історичного процесу, лише одним із учасників подій, а саме Остап-чука Віктора Анатолійовича. Під час роботи над статтею, автор провів низку інтерв′ю з Віктором Анатолієвичем, в період з 2 листо-пада по 25 грудня 2016 р. [5]. Аналіз офіцій-них джерел, перевірка та критичний аналіз отриманих під час інтерв′ю даних, обумовили досить тривалий підготовчий період дослід-ницького матеріалу.  Слід зазначити, що в певній мірі, існуюча військова система виявилася готовою до ви-конання завдань, у визначених районах збройного протистояння України та Російсь-кої Федерації. Провідну роль та основний тя-гар у відкритому протистоянні, взяли на себе регулярні частини до складу яких входили також демобілізовані резервісти, які виявля-ли приклади мужності та героїзму. Президент України, Верховний Головно-командувач Збройних Сил України Петро По-рошенко підписав 30 квітня 2018 р. Указ «Про затвердження рішення РНБО «Про ши-рокомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської облас-тей», яким введено в дію рішення Ради націо-нальної безпеки і оборони про зміну формату 

УДК 908(477.46) 
МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ 
 

МИТТЄВОСТІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  
В ОБЛИЧЧЯХ ТА ДОЛЯХ СУЧАСНИКІВ  

(УСНА ІСТОРІЯ) 
 

В новітній історії українська держава змушена доводити своє право на життя не лише полі-
тично, а також і збройним опором загарбникам. Триваюча з 2014 р. збройна агресія на Сході Украї-
ни, демонструє велику кількість прикладів самопожертви та патріотизму. Внаслідок того, що 
збройний конфлікт триває і по сьогодні – більшість інформації з офіційних джерел залишається 
засекреченою та недосяжною для наукового дослідження, але існує можливість отримати інфор-
мацію від безпосередніх учасників.  

Головною метою дослідження є вивчення особистих вражень учасника історичної події та кри-
тичний аналіз історичних передумов які спонукали людину стати патріотом та героєм сьогодні. 
Результати дослідження можуть стати корисними при підготовці військово-патріотичних захо-
дів вчителями та як історичне джерело для науковців. 

Ключові  слова :  патріот, окупант, виховання, батьківщина, мирний час, збройна агресія, по-
лон, обмін, захисник. 
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широкомасштабної антитерористичної опе-рації, яка була запроваджена у 2014 році. Глава держави також підписав Наказ Вер-ховного Головнокомандувача ЗСУ «Про поча-ток операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Фе-дерації на території Донецької та Луганської областей». «Згідно Наказу з 14.00 30 квітня 2018 року розпочати операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної аг-ресії Російської федерації у Донецькій і Луган-ській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил», – повідомив Петро Порошен-ко під час наради із військовим керівництвом щодо початку операції Об’єднаних сил [4]. Життя одного з учасників антитерорис-тичної операції, додає ще один із аспектів проявів мужності та героїзму, звичайними українськими чоловіками, під час страшних випробувань. Народився Віктор Анатолійо-вич Остапчук в родині звичайних українсь-ких громадян. Його батько – Остапчук Анато-лій Феофанович, народився 1 травня 1958 р. в Хмельницькій області Славутського району в селі Малий Правутин. Закінчивши школу, і здобувши освіту, він працював електриком, наглядав за електродвигунами на цегельно-му заводі, згодом перейшов до станції техніч-ного обслуговування автомобілів, де також продовжував займатись ремонтом електро-мереж автомобілів. Життя в умовах планової економіки радянської системи обумовлювала рух населення у відповідності з директивами. Внаслідок переселення родини в село Зеле-ний Яр, доля приготувала йому доленосне знайомство з родиною таких самих переселе-нців із Збаражу. В сусідній хаті оселилась ро-дина Мішеніних, і молодий хлопець знайо-миться з красунею Валентиною. Мішеніна Валентина Федорівна, народилася 13 березня 1962 р. в місті Збараж Тернопольської облас-ті, де в підлітковому віці вивчилась на швею взуття, але долею їй не судилось працювати за професією. Після знайомства з Анатолієм Остапчуком приймає рішення з ним одружи-тись, що відбувається в 1979 р.  В 1980 р. у них народжується хлопчик, якого називають Віктором. Спочатку вона 

знаходить роботу кухарем в селі Зелений Яр, а потім подружжя переїжджає до села Нечая-не. Саме в селі Нечаяному Віктор навчається в садочку, школі, приймає активну участь в спортивних змаганнях, зокрема з футболу. Командна гра надала можливості побачити важливість та змістовність координації своїх дій, у стані випробування, не лише фізичних, а і моральних сил. В цьому ж селі жив брат його батька, який пройшов Афганістан, і по-ведінка якого значно вплинула на хлопця, адже цінності життя значно змінюються в умовах не просто випробування фізичних сил, а на межі життя і смерті. Хлопець відвіду-вав також музичний гурток, де грав у духово-му оркестрі. 

Саме музика допомогла розвитку образ-ного мислення, тонкого сприйняття фальши, творчого виходу з різних життєвих ситуацій і надихнула на розвиток творчих здібностей. Після закінчення школи не вдалось вступити до вузу, саме в цей час батьки будували но-вий дім, і руки хлопця стали принагоді в цій справі. 

МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ Миттєвості новітньої історії в обличчях та долях сучасників (усна історія)  
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В 1988 р. восени йде до лав армії, де про-служив 1,5 роки, відповідно із тодішніми змі-нами щодо термінів служби. Служив молодий чоловік в Закарпатській області, Беріговсько-му районі, в селі Косино на прикордонній за-ставі. Здобуває навички радіотелефоніста. Навички, здобуті під час військової служби, в майбутньому стануть принагоді.  Після демобілізації повертається до Ми-колаєва, в умовах складної економічної ситу-ації змушений був рушити до авто майстерні, де старші товариші передали досвід роботи з машинами. З плином часу, переорієнтовуєть-ся на більш прибуткову роботу – починає за-йматись вторинною сировиною, справу запо-чатковує разом із товаришем по військовій службі. Зміни в житті країни, змушували від-повідно перебудовувати власну роботу та світогляд. Поширення раніше засекреченої інформації спонукає до самостійного вивчен-ня наукової історичної літератури, пошуку економічної літератури з методики ведення бізнесу, в умовах ринкової економіки. Саме в цей час відбулась зустріч із майбутньою дру-жиною, яка прийшла до сусідки Віктора на святкування дня народження, і відразу зрозу-міла, що цей хлопець відрізняється від решти, що саме він буде йти з нею по життю поруч.  В 2001 р. Віктор одружується з Фомічо-вою Іриною Іванівною. За освітою Ірина була кухар-кондитер. Подружнє життя складалось щасливо: в 2002 р. народжується перший син – Максим, а в 2012 р. – син Артем. Мирне 

життя було наповнене побутовими пробле-мами та спробами патріотично виховати ді-тей, тримати під контролем добробут роди-ни. З часом, все більше уваги змушений був приділяти батькам, їх потребам. В 2014 р. Україна починає переживати страшну траге-дію: порушення територіальної цілісності на Сході. Саме тоді оголошують збори для демо-білізованих, і Віктор Анатолійович опиняєть-ся на 10-денних зборах в 79-й бригаді під Ми-колаєвом, де потрапляє до мінометної бата-реї. По закінченню терміну зборів, всіх розпу-скають по домівках. Через два тижні вихо-дить указ «Про часткову мобілізацію» вико-нуючого обов'язки Президента України О. Турчинова від 17 березня 2014 року № 303/2014 (1). 4 квітня 2014 р. із Інгульського військо-вого комісаріату В. Остапчуку запропонували мобілізуватися у внутрішні війська, до під-розділу зв'язку. Перед очами Віктора Анато-лійовича став приклад рідного дядька, який пройшов вишкіл Афганістану, приклад сум-лінного життя батьків і з особливою гостро-тою постало бажання захистити рідних, бли-зьких, дружину, дітей, решту мирного насе-лення України. Він іде до військового коміса-ріату і добровільно мобілізується. Потрапив не в підрозділ зв'язку, а в якості водія, розво-зив по постах біля села Луч військовослужбо-вців. Саме в цей час із лінії розмежування привозять перших загиблих. Серед демобілі-зованих виникає рух – стати на захист рідної батьківщини. Відразу виникла проблема – ніхто не хотів брати на себе відповідальність за переведення на лінію вогню мобілізованих резервістів, в цей час проводилась політика, щоб лише контрактники були на передовій. Згуртувались резервісти між собою, і почали писати листи в різні інстанції, телефонувати до вищестоящих органів та адміністрації Президента України, заради можливості ста-ти на захист держави. Врешті-решт було сфо-рмовано об'єднану роту 50:50 – із мобілізова-них резервістів та контрактників. Остап-чук В.А. разом із іншими потрапляє в сек-тор Д (Амбросієвський район біля села блок-пост, за 3 км від Саур-Могили).  Підрозділ вирушив 28 липня 2014 р. в напрямку села Григорієвка Амбросіївського 
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району, і був на місці 29 липня. Військові зай-няли позиції, які раніше займали підрозділи з Дніпра. Відновивши інженерні комунікації, налагодили свій побут і почали нести війсь-кову службу на варті України. Було чути роз-риви снарядів, постріли стрілецьої зброї, але все це було поруч, територія підрозділу поки не піддавалась обстрілам. Це тривало недовго. 30 липня 2014 р. з 20:30 і до 4 години ранку наступного дня, фа-ктично без перерв, позиції було піддано об-стрілу, як з мінометів, так і іншої зброї. Вояки змушені були ховатись від смерті у відкритих окопах, тому, що легкі бліндажі, які були збу-довані попереднім підрозділом просто розси-пались. На щастя, жоден із солдатів не пост-раждав. 31 липня 2014 р. перед селом почав-ся обстріл із мінометів, а потім із реактивних установок. Через дві години після початку обстрілу, надійшла команда: «танки і піхота». Всі побачили, що з боку села Маринівка руха-ється 4 танки, та на вантажних автомобілях піхота. Враховуючи те, що крім стрілецької зброї нічого не було – дається команда: відс-тупати. На зворотньому шляху, забрали воя-ків із другого блок-посту, в кінці села Григо-рівки. Саме тут, Віктор Анатолійович, як і ре-шта вояків роти вступили в перший свій ре-альний бій. Одну машину ЗІЛ було розтроще-но «градами», а БТР пошкоджено, і він міг ру-хатись лише на одному двигуні. Доїхали до 

Амбросіївки, де переформатувались і розді-лившись на взводи, стали нести чергування на блок-посту біля селища Лисиче Амбросієв-ського району. Так минуло два тижні, війсь-кове братерство зміцніло і загартувалось, а відчуття відповідальності за рідних, решту мирного цивільного населення і державу в цілому, стало домінуючим. Потім надійшла команда: змінити дислокацію в бік Амбросіїв-ки та Благодатного на залізничному переїзді.  Позиція була відкритою, і тому з точки зору оборони невдалою, але накази не обго-ворюються, а виконуються. Підрозділ підда-вався через день артилерійському обстрілу із зброї великого калібру, самохідних установок 152,4-мм 2С19 «Мста-С». Так тривало до 22 серпня 2014 р., коли підрозділ передисло-ковано в приміщення автобази, на 150 метрів від переїзду, де було бомбосховище. 23 серп-ня 2014 р. спостерігали рух мирного населен-ня з села Лисичеве, де відбувався бій. Підроз-діл в очікуванні колони підкріплення знову зайняв переїзд, і чекав допомоги, але марно... На підрозділ вийшла регулярна російська ар-мія, у складі великої колони. Відбувся бій, в якому Віктор Остапчук вцілів, але загинуло 2 офіцери та солдат. Прикордонники з Успен-ки прийняли бій із російською колонною військ. Рештки підрозділу знову передислоку-вались на автобазу, де пробули одну добу. Вве-чері 24 серпня 2014 р., військовий підрозділ висунувся в напрямку Маріуполя у складі  
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1-го БТР, в якому працював лише один дви-гун, автомобіль «Хамер», 2 тилові машини та 5 ЗІЛів із особовим складом. В 15 км від Ам-росіївки, біля села Войковського побачили висоту, яку раніше займав 5-й територіаль-ний батальон «Прикарпаття», але українсь-ких військових вже не було, і там розміщува-лись російські підрозділи, але в бінокль це не вдалось побачити, і коли почали спускатись і входити до села – розпочався бій. Згоріло 2 тилові машини, ЗІЛ із особовим складом було підбито, загинули: рядовий, офіцер і во-дій в цій машині. Потрапивши в село, дізна-лися від місцевого населення, що за селом стоїть блок-пост. За підбитою машиною на БТРі поїхав майор Вірич, але російські війсь-кові влучили в БТР. Майор Вірич був поране-ний. На ЗІЛі рушили за своїми вояками, прик-риваючи відхід. Розпочали завантажуватива-ти поранених, майора Вірича зокрема з відір-ваною рукою, але росіяни влучили в ЗІЛ – від вибуху всіх розкидало, всі хто залишились на палаючому автомобілі, загинули. Із технічно-го обладнання залишилось: одна машина «Хамер» і три ЗІЛи. Почавши рухатись, за се-лом, одна із вантажівок зламалась і відремон-тувати її було неможливо. Місцевий чоловік на мопеді допоміг вийти воякам до села Обрі-зне, в лісопосадку. На жаль, у кожного вояка залишилось лише по одному ріжку патронів до автомату, і все. Більше нічим було воюва-ти. В лісопосадці опинились в потрійному колі, де знаходились до 27 серпня 2014 р. По-стійно відбувались обстріли з боку загарбни-ків. 27 серпня 2014 р. до Віктора Остапчука підійшов командир із пропозицією піти з ма-йором добровільно в розвідку. Спостерігаючи за прилеглою територією стало зрозуміло, що в межах 3 км до села Обрізне розташовані «секрети» сепаратистів, і требо обережно дій-ти до блок-посту, перевірити хто його конт-ролює. Маскуючись по лісу, вдалось дійти до блок-посту, він виявився пустим. Потрібно було з'ясувати, хто контролює село. Розташу-вавшись на блок-посту побачили, що по доро-зі пройшла значна колона російської військо-вої техніки з 15–20 одиниць. Змушені були сховатись в лісі, повідомили про результати розвідки. Повідомили, що російська колона на залізничному переїзді спрямувала до Ку-тейнікова. Побачили, що рухається техніка і 

вже коли проїхала, то зрозуміли, що це їх вій-ськовий підрозділ, але внаслідок поганого зв'язку, повідомити щоб їх забрали не вда-лось. Нажаль, вони рухались помилково в бік Російської Федерації. За слідами техніки по-чали рухатись розвідники, вийшли на село. Зустрілись з місцевими і за цигарки домови-лись, що ті довезуть до блок-посту. Коли при-їхали, то виявилось, що тут регулярна росій-ська армія. Всіх відразу взяли в кайданки, але не били. Почались нескінченні допити: і хто такі, і яка мета і тому подібні питання. Потім з'ясувалось, що ніби про розвідників вже бу-ло повідомлено, і їх чекали. Вояки з блок-посту погодували з власних сухпайків. В осо-бистих розмовах намагались пояснити один одному мотиви власних дій. Несподівано прийшов командир посту і зазначив, що під-бито російський танк і треба передислокову-ватись. Полонених завантажили в БТР і пере-везли на водосховище. Полонені самі вирили собі сховище для сну, вартові погодували. Пі-зно ввечері привезли ще полонених: одного артилериста, одного з херсонського підрозді-лу та двох запоріжців, військові колони яких теж були обстріляні та розбиті. Наступного дня повернули в село Обрізне, де всіх полоне-них пересадили в КАМази і зав'язали очі, ру-ки та почали перевозити до Росії. Віктору Ос-тапчуку конвоїр не дуже щільно зав'язав очі, і було трохи видно, що їдуть вони по автобану, пропускають зустрічні колони військової тех-ніки, на зустрічній смузі та поруч рухались автомашини мирних громадян, і було надзви-чайно складно усвідомити, що ти знаходишся ніби в «паралельній реальності», коли мова йде не про тренування, а про реальне питан-ня життя і смерті, захист рідної землі, роди-ни, свободи. Віктор розмірковував про ці та багато інших питань, і чіткої відповіді знайти довго не міг, лише образи синів, дружини, батьків, рідної землі в яку змушений був ври-ватись в окопах та землянках, остаточно до-помогли визначитись в тому, що патріотизм якраз в цьому і виявляється, коли ти сам доб-ровільно вступаєш до лав армії, і власним життям захищаєш державну незалежність і свободу мирних громадян країни, і своїх  рідних зокрема. Зупинились в степу, полоне-них погодували солдати. З ранку – знову в путь. Коли привезли до пункту призначення і 
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розв'язали руки, то стало зрозуміло, що вони в місті Сніжне, у відділку поліції. Знову поча-лись допити і спроби перевербувати, адже колаборанти були потрібні як із фактичних, так і політичних міркувань. Полонених розмі-стили в автобоксах, знаходилось біля 100 чо-ловік (50 чоловік в одному, і біля 60 чоловік в другому), в основному рядовий склад. Один раз на добу годували: варена каша і булка хлібу на 12 осіб. Для того, щоб полонені не «відпочивали» відводили групами на «гро-мадські роботи» – розбирали зруйновану спо-руду податкової поліції та двох п'ятиповерхі-вок, які ніби були зруйновані українською авіацією. Під час роботи на спорудах, годува-ли додатково. Під час етапування вулицями міста конвоїри нічого не робили, коли місце-ве населення било палицями, плювали та принижували словами. Через два тижні до всіх приєднали також і офіцерів, всього нара-ховувалось біля 252 чоловік. В полоні вияви-вся його знайомий, і у останнього не конфіс-кували телефон завдяки чому, Віктор телефо-нував в рідну частину і повідомляв все, що бачив про кількість військових, кількість та прізвища полонених та багато іншого. Тобто він не «зламався», продовжував відстоювати життєві принципи і ідею колаборації не сприймав. 14 вересня 2014 р. всіх полонених виши-кували на дворі відділку і зачитавши 73 прі-звища, повідомили, що саме їх будуть обмі-нювати. В основному, це були солдати 51-ї бригади. Коли Віктор Остапчук усвідомив, що його будуть повертати на батьківщину, то на обличчі зафіксувалась усмішка і ніщо не мог-ло її змінити. Конвоїри дивлячись на похмурі обличчя, і одне веселе почали чіплятися до нього. Біля Донецьку навіть зупинили авто і виштовхали В. Остапчука на дорогу, і приста-вили до скроні пістолета, щоб розстріляти, але.... В цей час проїзджала машина ОБСЄ і зупинились біля полонених, що і врятувало життя Віктору. В районі Авдіївки, біля села Костянтинів-ка обміняли 73 на 73 полонених. Спочатку повезли всіх до Харкова до авіаційного уні-верситету, де провели дізнання хто, що знає. Віктор лише зміг повідомити, що майор, лей-тенант та два солдати з його частини зали-шились в полоні в Сніжному. За одним із 

звільнених бранців приїхав на власному авто із Запоріжжя батько, який взяв з собою і В. Остапчука., дав йому частину привезеного для власного сина одягу, щоб перевдягтись з лахміття. Приїхавши в Запоріжжя, він пішов до частини національної гвардії, щоб повідо-мили його рідним та видали супровідні доку-менти на пересування до Миколаєва. З рідної частини відрядили машину з двома солдата-ми, а також з ними приїхали батько та дружи-на. Не вдалося уникнути курйозу, машина посеред траси зламалася і лише завдяки ви-падковому доброзичливому водієві мікроав-тобусу дотягли машину до Херсону. Коли  Віктор Остапчук повернувся додому, то діти його не відразу впізнали. Наступного дня, 17 вересня 2014 р. він прийшов до військової частини, але і тут його не відразу впізнали. Відповідно з контрактом дослужив визначе-ний термін і був демобілізований в 2015р. Знову був як резервіст призваний на два місяці на службу, відслужив на блок-посту в Маріуполі, і був демобілізований 10 березня 2016 р. Після повернення до мирного життя, продовжив свою попередню роботу з мета-лом, але чомусь жодної нагороди з боку дер-жави так і не отримав. 

МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ Миттєвості новітньої історії в обличчях та долях сучасників (усна історія)  
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Таким чином, слід зазначити, що герої ходять поруч із нами, і не обов'язково увінча-ні різними медалями та подяками, а повністю виконавши свій громадянський борг, і зали-шившись живими, продовжують в Україні працювати на зміцнення економіки та оборо-ноздатності держави. Доля конкретної люди-ни продемонструвала її самовідданість, реа-льний а не пафосний та трибунний патріо-тизм. Нажаль, виявилось, що будь-який герой не зможе перемогти озброєного ворога, не маючи аналогічної або кращої зброї. Саме на-явність або відсутність технічного забезпе-чення і стрункої, ефективної системи коман-дування вирішує в сучасній війні результат зіткнення на полі брані. Сучасній українській державі, слід звернути увагу на всіх учасни-ків бойових дій, і не повинен сам факт полону ставати плямою на службовій картці вояка. Перебуваючи в полоні, В. Остапчуку вдалося вистояти в психологічній обробці і не зради-ти своїм принципам та державі. Досліджена доля не поодинока, і на жаль лише незначна 

частина справжніх героїв змогла відчути на собі вдячність з боку держави і владних орга-нів, за проявлений героїзм та самовідданість. 
Список  використаних  джерел  1. Указ «Про часткову мобілізацію» виконуючого обов'язки Президента України О. Турчинова від 17 березня 2014 року № 303/2014. Указ затверджено Законом № 1126-VII від 17.03.2014,ВВР, 2014, № 15, ст.328). Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 303/ 2014. 2. Закон України «Про особливості державної полі-тики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року N 2268-VIII.-Електронний ресурс. Ре-жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/T182268.html 3. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII.-Електронний ресурс. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030638.html 4. Смена формата: что означает окончание АТО в Донбассе. Подробнее на РБК. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.rbc.ru/politics/ 0/05/ 2018/5 aeade659a79477546 6568f6https://www.rbc. ru/politics/03/05/2018/ 5aeade659a7 94775466 568f6. https://www.president.gov.ua/news/format-ato-zrujnuvav-plani-rosiyi-v-ukrayini-prezident-47210 5. Інтерв′ю автора статті з Остапчуком Віктором Анатолійовичем з 2 листопада по 25 грудня 2016р. в м. Миколаєві (Україна). 

Z E R K A L  M Y K O L A  
MOMENTS RECENT HISTORY IN THE FACES AND LIVES OF HIS CONTEMPORARIES 

(ORAL HISTORY)  
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.  

Keywords:  рatriot, occupation, upbringing, homeland, peacetime, armed aggression, captivity, ex-
change, defender. 
 
НИКОЛАЙ  ЗЕРКАЛЬ  
МГНОВЕНИЯ НОВЕЙШЕЙ ІСТОРИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ СОВРЕМЕННИКОВ  

(УСТНАЯ ИСТОРИЯ) 
Современное украинское государство вынуждено доказывать свое право на жизнь не только 

политически, а 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 
сегодняшний день – большинство информации из официальных источников остается засекречен-
ной и недоступной для научного исследования, но существует возможность получить информа-
цию от непосредственных участников. Главной целью исследования является изучение личного 
восприятия участника исторического события и критический анализ исторических предпосылок 
побудивших человека стать патриотом и героем сегодня. Результаты исследования могут 
стать полезными при подготовке военно-патриотических мероприятий учителями и как истори-
ческий источник для ученых. 

Ключевые  слова :  патриот, оккупант, воспитание, родина, мирное время, вооруженная аг-
рессия, плен, обмен, защитник. 
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Малодослідженою проблемою в краєзна-вчий літературі залишається історія військо-вих формувань часів Першої світової війни на Миколаївщині. Автор статті вже торкався цієї теми в публікаціях про 58-й Празький [1] та 254-й Миколаївський [2] піхотні полки. Мате-ріал про останній полк оприлюднено також в дослідженні миколаївського історика Є. Г. Горбурова [3]. Подальші революційні події на Миколаївщині періоду визвольної боротьби 1917–1921 рр. та встановлення радянського режиму відображено в колективній праці краєзнавців [4] та монографії науковця І. Є. Ніколаєва [5].  Масштабність Великої війни викликала числені мобілізації до лав діючої армії. На протязі війни загальна кількість призваних до російського імператорського війська ста-новила близько 15 млн 378 тис. осіб. Розта-шований на початку війни у Миколаєві 58-й Празький піхотний полк 1-ї черги, в липні 1914 р., вирушив на театр військових дій. Із кадрів Празького полку в серпні сформовано 254-й Миколаївський полк 2-ї черги, який вже у вересні розпочав свій бойовий шлях. Відразу гостро постало питання щодо підго-товки запасних частин та забезпечення не-сення військової служби в тилу. Ці завдання покладалися на підрозділи державного опол-чення. За уставом про військовий обов’язок 187-4 р. до ополчення (ратників) зараховувались чоловіки до 43-х річного віку включно. Рат-ники державного ополчення поділялися на два розряди. У 1-му розряді були усі ті, що відслужили вже дійсну службу, або ті, хто не були покликані в армію за різними пільгами. У 2-му розряді були чоловіки, що за станом 

здоров'я, переважно, не були придатними до стройової служби.  У липні 1914 р. затверджено положення про організацію державного ополчення. У відповідності з цим документом із ратників ополчення формувалися піші дружини, кінні сотні, батареї і саперні півроти. У назвах пі-ших дружин вказувалась також назва губер-нії. Так, сформовано 13 дружин із назвою «Херсонська». Наприклад, в Одесі розташува-лась 476-а піша Херсонська дружина держав-ного ополчення [6], у Миколаєві – 456-а піша Херсонська дружина. Під час війни з ратників 1-го розряду пе-редбачалося сформувати ополченські дружи-ни для поповнення діючої армії. Ратників 2-го розряду, які в армії не служили, планува-лося використовувати для охорони об’єктів в тилу, несення гарнізонної служби, тобто їх спочатку направляти на фронт не збиралися. Проте великі втрати, сприяли тому, що вже восени 1914 р. ополченців 1-го розряду, поча-ли відправляти в діючу армію. Через рік, коли людські ресурси ополчення 1-го розряду ви-черпані, у вересні 1915 р., оголошено призов ратників 2-го розряду, які взагалі ніколи у війську до цього не служили. Незабаром і во-ни стали поповненням для фронту [7, 75].  У 1915 р. розпочалося формування 25 но-вих дивізій 3-ї черги із дружин державного ополчення та новобранців [8, 243]. На почат-ку 1916 р. ці дивізії поповнили діючу армію. Частина особового складу 456-ї пішої Херсон-ської дружини надійшла до створеної 125-ї піхотної дивізії, що у складі 39-го армійсько-го корпусу 8-ї армії воювала на Південно-Західному фронті. Взагалі за роки Великої війни сформовано ополченські частини: піші 

ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО  456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни УДК 94 (477) «1914-1917» 
ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО 
 

456-а ПІША ХЕРСОНСЬКА ОПОЛЧЕНСЬКА ДРУЖИНА  
В МИКОЛАЄВІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
У статті, на підставі архівних матеріалів та періодичних видань, висвітлюється на прикладі 

456-ї пішої Херсонської ополченської дружини, історія державного ополчення в Російській імперії в 
роки Першої світової війни. 

Ключові  слова :  ополченська дружина, Миколаїв, Перша світова війна, мобілізація. 
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дружини з нумерацією від 1-ї до 769-ї, три кінні полки, 140 кінних сотень, 88 легких ба-тарей та інші підрозділи. Ці частини держав-ного ополчення з'єднувалися у бригади та дивізії.  За спогадами військових, ополченські дружини виявили низьку боєздатність та ди-сципліну. Так, генерал К. Л. Гільчевський, який у березні 1915 р. призначений началь-ником 1-ї ополченської дивізії, сформованої із 12 піших дружин, згадував про бої своїх підлеглих в Буковині, в районі Чернівців, у квітні 1915 р. «Бойова підготовка дружин бу-ла дуже слабкою… вони при обороні нерідко копали окопи фронтом не до противника, а у зворотний бік – так погано вони орієнтували-ся в полі. Ніколи дружини не виступали в призначений час, а завжди на декілька годин пізніше і часто не виконували наказу» [9, 51]. Генерал О. О. Брусилов, розповідаючи про оборону фортеці Перемишль у травні 1915 р., теж відзначав, що «ополчення за незначним виключенням, було майже небоєздат-ним» [10, 170].  Документальний матеріал про історію 456-ї пішої Херсонської дружини зберігається в Російському державному воєнно-істо-ричному архіві (ф.6121). І тому ми викорис-товували переважно уривчасту інформацію із періодичних видань та Державного архіву Миколаївської області. В розпорядженні ав-тора є також груповий фотознімок на якому зображено єфрейтора (сидить ліворуч ) та унтер-офіцера (стоїть у центрі) на погонах, яких вказано номер дружини «456», а на каш-кетах знак – «ополченський хрест». Фото зроблено в Миколаєві в ательє Б. Лещінсько-го (вул. Одеська, 84). Зацікавлення викликає саме унтер-офіцер із нагородами: георгіївсь-кий хрест 4 ст., медалі в пам'ять російсько-японської війни, 100-річчя війни 1812 р. та 300-річчя царювання династії Романових. Він також має пам’ятний знак захисника Порт-Артура та знак за відмінну стрільбу. На жаль, невідомо його прізвище, інакше можна було встановити в якому полку він служив в роки російсько-японської війни, і за що був наго-роджений георгіївським хрестом. Фото було зроблено, скоріше за все, саме на початку Першої світової війни, про це свідчать два 

аргументи. По-перше: знак захиснику Порт-Артура, було затверджено перед війною, лише в лютому 1914 р.; по-друге: призов до опол-чення осіб які відслужили військову службу, а унтер-офіцер мав бойовий досвід, оголошено вже на 5-й день мобілізації – 22 липня 1914 р. 

У 1917 році особовий склад 456-ї дружи-ни проявив «революційну свідомість». 11 бе-резня ратники ополчення приймали участь в маніфестації на честь перемоги революції [11]. Наступного дня ополченці, разом з інши-ми частинами миколаївського гарнізону, склали присягу новому Тимчасовому уряду [12]. 1-а рота ополченської дружини зібрала кошти для родин «загиблих борців за свобо-ду». Протягом березня в дружині створено ротні солдатські комітети [13]. У виконком Ради робітничих і військових депутатів обра-но представників і від ополченців: Т. Вну-кова, Х. Грушевського, П. Пашковського, В. Желтенького, В. Воробченко [14]. Наприкі-нці серпня представники 456-ї дружини з 

Військовослужбовці  456-ї пішої Херсонської ополченської дружини м. Миколаїв (фото із колекції автора) 
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представниками інших підрозділів гарнізону, засудили збройний виступ генерала Л. Корні-лова проти Тимчасового уряду [15]. Восени 1917 р. все більше розкладався миколаївський гарнізон. І якщо артилерійсь-кі частини, з частково кадровим складом, збе-рігали дисциплінованість і незабаром перей-шли під юрисдикцію Центральної Ради, то в ополченській дружині та 45-му запасному піхотному полку запанували пробільшовиць-кі, антивоєнні настрої. Преса з тривогою пові-домляла: «Поки солдатські хвилювання не вийшли за межі казарм, але небезпека ексце-сів над офіцерами не виключена» [16]. В та-ких умовах було організовано «легальний» розпуск військових частин, для цього утворе-ні комісії з огляду військовослужбовців. Усіх, хто заявляв себе хворим, відпускали по домі-вках. Як наслідок, в ополченській дружині залишилися фактично лише мобілізовані ме-шканці із Миколаєва. На початку 1918 р. в умовах стихійної демобілізації, 456-а піша Херсонська ополченська дружина припинила своє існування. 
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ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО  456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни 

V L A D I S L A V  P A R K H O M E N K O   
456-TH INFANTRY KHERSON MILITIAMAN SUBDIVISION IN MYKOLAIV  

IN THE YEARS OF FIRST WORLD WAR  
In the article, on the basis of the archived materials and magazines, is illuminated on an example 456th 

infantry Kherson militiaman subdivision, history of state militia in the Russian empire in the years of First 
world war.  

Keywords:  militiaman subdivision, Mykolaiv, First world war, mobilization.  
ВЛАДИСЛАВ  ПАРХОМЕНКО   

456-Я ПЕШАЯ ХЕРСОНСКАЯ ОПОЛЧЕНСКАЯ ДРУЖИНА В НИКОЛАЕВЕ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

В статье, на основании архивных материалов и периодических изданий, освещается на приме-
ре 456-й пешей Херсонской ополченской дружины, история государственного ополчения в Россий-
ской империи в годы Первой мировой войны.  

Ключевые  слова :  ополченская дружина, Николаев, Первая мировая война, мобилизация.  
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Первая мировая война обострила кризис-ные процессы по всей Российской империи, исключением не стал и Николаеве. В разы ухудшилось обеспечение города продоволь-ственными товарами. Историки, в целом, ос-вещали уже эту тему [1][2][3][4][5][6]. Авто-ром показано обострение продовольственно-го кризисна в Николаеве на примере событий в июле – декабре 1916 года.  Цель статьи: показать кризисные процес-сы в обеспечении населения продуктами, а также значительную работу продовольствен-ной комиссии Николаевской управы в разре-шении этого вопроса. В 1916 году в обществе было значитель-ное внимание к реформе городового положе-ния. Главный комитет Всероссийского союза городов препроводил местному союзу, для ознакомления, тезисы, заключающие в себе основные идеи, при проектировании отделов нового городового положения. Рекомендуе-мые тезисы содержали в себе значительно расширенную программу прав и обязанно-стей городских управлений. Городские управления должны заботиться об обеспече-нии продовольствием населения, принимать меры против дороговизны; устраивать на-родные столовые и чайные и т. п. [7]. В качестве примера, приведем текст: «Извещение 6 июля 1916 года № 11516» под-писанное николаевским градоначальником вице – адмиралом А. Мязговским. «Прибыв-ший по моим нарядам сахарный песок, в ко-личестве 437 мешков распределен для прода-

жи населению города Николаева в нижепо-именованные магазины, владельцы коих обязуются продавать по цене не дороже 16 копеек за фунт, с условием продажи в одни руки не более 3 – фунтов». Укажем фамилии и имена владельцев лавок, их адреса, отмет-ки о количестве выданного сахара (мешков): Давидзон Иегид, Шаргородский Абрам, Гри-ник Лейзер, Моисей и Пинхус Оксенгендлер, братья Шмуль и Сруль Векслер, Моторный Федор, Лахно Лаврентий, Давыдов Дмитрий, лавка кооперативного общества «Трудовая Копейка»; Переулок А, № 3, № 2,; 1-я Военная, 7, № 3, 1-я Слободская, угол Пограничной, № 4; Черноморский завод, № 5; Русский за-вод – по 12 мешков; Пампулов Эмельдеш, Рыбная, 32; Михальченко Прасковья, Пере-улок А, № 4; Шабатовский Ицко, Спасская, 57 – по 8 мешков, Спектор Вольф, Инженер-ная, 14; Урин Сима, Богородичная, 14; Семе-нов Александр, Московская, 7; Гофайзен Са-муил, Пушкинская, 7 – по 6 мешков; Цыганко-ва Татьяна, Одесская, угол 1-й Слободской; Воронов Евлампий, Колодезная, угол 4-й Сло-бодской; Чернова Александра, Никольская, угол Малой Морской; Фридлендер Дися Фа-леевская, 45; Войнич – Сяноженский, Собор-ная ул. – по 5 мешков; Боровиков Герасим, Конопатная, 75; Пилькевич Иосиф, 2-я Безы-мянная, 18; Грищенко Федор Кузнечная, 147; Теверовский Сруль, Рыбная, угол 2-й Слобод-ской 86; Яновский Симха, Кузнечная, 86; Швец Николай, Херсонская, 183; Барсевич Михей, Херсонская, 94; Баевская Маня,  

УДК 47 (477) «1916» 
ГЕННАДИЙ КОВАЛЬ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
КОМИССИИ НИКОЛАЕВСКОЙ УПРАВЫ  

В ИЮЛЕ – ДЕКАБРЕ 1916 ГОДА 
 

В статье показана деятельность продовольственной комиссии Николаевской управы в июле – 
декабре 1916 года. Продовольственная комиссия активно сотрудничала с членами потребитель-
ского общества «Трудовая Копейка» по поводу торговли различными товарами. Комиссия стара-
лась эффективно боролаться с продовольственным кризисом в Николаеве, в частности организо-
вана карточная система для обеспечения Николаева продовольствием во второй половине  
1916 года. 
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Рыбная, 194; Гольденберг Яков, Соборная, 6; Христенко Ксения, Севастопольская, 150 – они получили по 4 мешка, Баер, Большая Морская, 27 – 2 мешка [8]. Градоначальник оштрафовал пекарей Когояна, Чемодурова, Калустова, Голубова и других по 100 рублей каждого за изготовле-ние хлеба из низких сортов муки, и его про-дажу по ценам высших сортов. Оштрафован-ные пекари ходатайствовали о снятии с них наказания на том основании, что под видом муки высших сортов низшие сорта отпуска-лись им мукомолами, что может быть уста-новлено экспертизой. Пекари предлагали собрать 50000 руб., чтобы распоряжением градоначальника у местных мукомолов была закуплена мука первых сортов, и потом она распределялась между пекарнями [9]. 3 июля, под председательством городско-го головы Н. П. Леонтовича, состоялось заседа-ние городской продовольственной комиссии. Обсуждалось предложение градоначальника о пересмотре всех действующих такс на предме-ты первой необходимости. Почти все без ис-ключения таксы подверглись изменению, причем цены на все продукты повышены. Затем, с участием представителей, потре-бительского общества «Трудовая копейка» был рассмотрен вопрос о снабжении города сахаром. Как выяснилось, даже при наличии нарядов по распределению сахара между го-родами, дело обстоит безнадежно, и нет ни-какой уверенности в том, что сахарные заво-ды рано или поздно выполнят данные наря-ды. Поэтому было решено предложить прав-лению потребительского общества «Трудо-вая копейка» командировать на некоторые заводы своего представителя, который дол-жен будет выяснить сумму «накладных» рас-ходов, и если она не вызовет крупных затрат, произвести на месте закупку сахара [9]. Принимались административные меры против и других торговцев. Так, приставом 1-й Адмиралтейской части привлечен к ответ-ственности болгарский подданный Д. Берке-тов за повышение цен на овощи [10].  С 17 августа городская продовольствен-ная комиссия открыла свою канцелярию в помещении городской управы. Для ведения делопроизводства и счетоводства приглаше-

ны секретарь и делопроизводитель. Город-ская продовольственная комиссия, устано-вив помол на местных мельницах лишь трех сортов муки, решила ввести и выпечку хлеба только тех же трех сортов. Цены на хлеб на-мечены следующие: 1 сорт – 9 коп. за фунт, 2 сорт – 7 коп. и 3 сорт – 5 коп. Против этого возражали пекари, которые заявили, что хлеб 3-го сорта не находит сбыта среди по-требителей, предпочитающих дорогой сорт хлеба дешевым. Комиссия же не разделяет этого заявления и находит, что сбыта, нет не потому, что нет спроса, а потому, что пекари не выпекают хлеб низших сортов, так как та-ковой дает меньше припека и, значит, менее выгоден для производства [10].  На заседании городской думы 16 августа, под председательством Н. П. Леонтовича, был рассмотрен вопрос о «О продовольствен-ной комиссии». Заслушав доклад председате-ля продовольственной комиссии Д. М. Плет-нева об отпуске до 2000 руб. на расходы ко-миссии, доклад был утвержден [10]. 18 августа член продовольственной ко-миссии Д. И. Сургучев подал в управу заявле-ние о выдаче ему 10000 р. на покупку рогато-го скота согласно разрешению, выданному херсонской земской управой. Первую партию скота в 50 голов Сургучев купит сам, а покуп-ку остальных 100 голов поручат одному из скотопромышленников. Одновременно Сургу-чев просил об отводе пастбища на городской земле для пригоняемого скота, а также и о скорейшем оборудовании двух мясных лавок: на привозном рынке и одной – на военном рынке, для того, чтобы в них можно было на-чать продажу мяса, начиная с 26 августа. Вновь обсуждался «сахарный вопрос». Выяснилось, что доставляемая из Вознесен-ска последняя партия сахарного песка, вслед-ствие неисправности парохода, оказалось подмоченной, как следствие испорчено саха-ра около 700 пудов. Сахар этот будет распре-делен между конфетными фабриками и кон-дитерскими [11]. В ответ на ходатайство городского голо-вы о воспрещении вывоза из Николаева ово-щей, градоначальник уведомил, что, по его мнению, овощи есть скоропортящийся про-дукт и задержка приведет к явным убыткам 
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производителей. Гораздо проще городу поза-ботиться о создании складов для тех продук-тов, которые можно долго хранить и потом поставлять их на рынок для урегулирования цен [12]. 20 августа, началась продажа сахарного песка населению. До начала продажи всюду установились длинные хвосты покупателей, но они быстро сокращались, благодаря от-личной организации. Времени на отпуск кулька сахара требовалось столько, сколько было необходимо на подсчет 32 коп. Публика расходилась вполне удовлетворенная быст-ротой отпуска и самой организацией прода-жи. За порядком и соблюдением очередей всюду наблюдала полиция, и недоразумений не было [13]. В Николаеве вводилась карточная систе-ма. В комиссию для учета населения, пригла-шались все околоточные надзиратели градо-начальства, которым предложено раздать бланки всем домовладельцам. Затем каждый домовладелец, обязан в течение трех дней, заполнить бланк и возвратить его надзира-телю своего околотка. Всего на перепись пре-доставлено девять дней. Своевременность и полная точность в заполнении опросного листа должны быть выполнены под страхом взыскания 3000 руб. или заключением в тюрьме до 3 месяцев. Помимо этого населе-ние должно знать, что неподача или несвое-временная подача сведений лишает виновно-го права на получение карточки, поэтому о своевременной подаче сведений должны по-заботиться не только домовладельцы, но и их квартиранты [14]. 21 августа, вновь, состоялось заседание продовольственной комиссии, в котором был рассмотрен предложенный Д. М. Плетневым план дальнейших действий комиссии. Пер-вым средством продовольственной комиссии было установление такс, фиксирующих дви-жение рыночных цен. Вторым средством – содействие в подвозе продуктов; третьим – организация закупок, а именно сахара и скота. Кроме открытия городских складов и ла-вок, комиссия считала необходимым распре-делять закупленные товары через местных торговцев, на особых договорных условиях, под наблюдением комиссии, полиции, базар-

ных смотрителей. В заключении, продоволь-ственная комиссия просила городскую думу утвердить этот план, и предоставить следую-щие кредиты: на приобретение 500 голов крупного скота – 75000 руб., на приобрете-ние мелкого скота – 25000 руб., на покупку сахара – 50000 руб., на покупку зерна, помол и на печение хлеба – 50000 руб., и на закупку крупы, пшена, масла, картофеля и других продуктов – 50000 руб. [15].  28 августа состоялось совещание город-ской продовольственной комиссии с предста-вителями потребительского общества «Трудовая копейка». Обсуждался вопрос об обеспечении населения картофелем: на мест-ных рынках торговцы взвинтили цену на картофель до 2 руб. за пуд и дороже, тогда как в других городах он продавался по 1 руб. 27 августа на Привозном рынке откры-лись городские мясные лавки, в которых на-чали продавать мясо двух сортов: 1-й сорт мясо – по 40 к. и 2-й сорт – по 30 к. Спрос был настолько велик, что сразу возникли очереди.  25 сентября 1916 года состоялось оче-редное заседание городской продовольст-венной комиссии. Было заслушано предложе-ние градоначальника об установлении таксы на хлеб и о наблюдении за колебаниями цен на муку.  Чины, которым поручено было передать опросные листы для введения карточной системы, сообщили, что многие жители, даже из «среды интеллигентной», не особенно охотно заполняют переданные им листы. Не-которые из них полагают, что сами чины по-лиции должны выполнить эту формальность и также «предлагают» им «явиться» в опре-деленный час для дня заполнения бланка; другие не желают считаться с назначенным сроком возврата опросных листов и т. д. Ко-миссия констатировала, что точное заполне-ние опросных листов будет содействовать скорейшему изготовлению продовольствен-ных карточек. Также председатель городской продовольственной комиссии обратился с просьбой к полицмейстеру Е. В. Подгорному о применении самых решительных способов борьбы с перекупщиками, которые закупая продукты сельского производства, букваль-но грабят потребителей [16]. 
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29 августа 1916 года в городской управе состоялось новое совещание членов город-ской продовольственной комиссии и пред-ставителей потребительского общества «Трудовая копейка» по вопросу об организа-ции продажи различных предметов первой необходимости. Так, для продажи молока на рынке в Николаеве образовался особый коо-ператив (дом Лоевского), куда жители Вос-кресенска привозили для реализации моло-ко. Молоко в кооперативе продавалось по 18 коп. за кварту. Потребители и продавцы бы-ли довольны, но в это дело внесла дезоргани-зацию молочная фирма «Гигиена». Платя привозящим по 20 коп. за кварту молока, фирма «Гигиена» скупала весь привоз. Как отмечалось, такая «манипуляция» фирмы, нашла столь широкое применение, что на рынке почти невозможно добыть цельного молока. Попутно обсуждался и «мясной во-прос»: указывалось, что в последнее время цена за сало, доходит до 1 руб. за фунт, при обычной цене в 35–40 коп. Между тем, по подсчетам общества «Трудовая копейка», свинина может продаваться не дороже 28 коп. за фунт [17–18]. Новый градоначальник вице–адмирал А. Г. Покровский вторично предложил город-ской управе немедленно осмотреть и устано-вить количество муки, находящейся на скла-дах. В Николаеве уже предвиделся «мучной кризис». На местной мукомольной мельнице Чеховича произошла серьезная порча котлов. Ремонт котлов потребовал не менее 2–3 ме-сяцев времени. Вследствие этого, местные владельцы пекарен обратились в продоволь-ственную городскую комиссию с заявлением, что на местном мучном рынке может разра-зиться кризис в виду отсутствия достаточно-го количества муки. 1 сентября под председательством Д. М. Плетнева состоялось совещание мест-ных пекарей для выяснения необходимого количества муки и дров для непрерывного функционирования местных пекарен [19]. Вскоре председатель продовольственной ко-миссии Д. М. Плетнев заявил, что особая ко-миссия осмотрела котлы мельницы Чеховича и вынесла заключение, что на ремонт их по-требуется не более недели [20–21]. 

4 сентября 1916 года, в канцелярии гра-доначальника вновь состоялось совещание по вопросу о снабжении города мукой, в ко-тором приняли участие главноуполномочен-ный по закупке хлеба для армии С. Н. Гер-бель, градоначальник, городской голова и председатель продовольственной комиссии Д. М. Плетнев. Мучной кризис, угрожавший городу вследствие приостановки работ на мельнице Чеховича, был устранен благодаря тому, что С. Н. Гербель согласился предоста-вить для нужд города мельницу Новогре-бельского, работающую исключительно на армию. Эта мельница будет работать для го-рода, пока не отремонтируется мельница Че-ховича. Кроме этого, С. Н. Гербель согласился предоставить для нужд городского населе-ния 25000 пудов пшеницы [22]. Градоначальник предложил городскому голове Н. П. Леонтовичу внести на обсужде-ние продовольственной комиссии вопрос о доставке на местные рынки рыбы из Очакова [24]. 17 сентября 1916 года, согласно ходатай-ству местных пекарей, городская продоволь-ственная комиссия, постановила увеличить таксу на ржаной хлеб с 4 до 5 коп. за фунт, и на ржаную муку с 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 75 коп. за пуд [28]. 27 сентября состоялось совещание градо-начальника с представителями кооператива «Трудовая копейка» по вопросу о продаже сахара из лавок кооператива. «Трудовой ко-пейке» отпущено 175 пудов сахара для нужд членов кооператива [30]. Продажа сахара по карточкам не обош-лась без инцидентов. Публика часто возму-щалась тем, что торговцы употребляют для завертывания сахара слишком много бумаги. Один такой случай был запротоколирован. По требованию одной покупательницы, по-лицией на базаре, был составлен протокол на владельца лавки Д. Литвиненко. Покупатель-ница, получив по карточке 6 фунтов, получи-ла также в виде «премии» около 1/3 фунта бумаги. На того же Литвиненко базарным надзором составлен протокол за продажу гнилых сушеных грибов. Дело направлено для привлечения Литвиненко к ответствен-ности [31]. 

ГЕННАДИЙ КОВАЛЬ Деятельность продовольственной комиссии Николаевской управы в июле – декабре 1916 года.  
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28 декабря 1916 года, под председатель-ством С. И. Завадского, состоялось очередное заседание городской продовольственной ко-миссии. Рассматривался вопрос об организа-ции городских мясных лавок. Принято реше-ние: возбудить ходатайство о присылке в распоряжение комиссии 8–10 военноплен-ных австрийцев, знакомых с операциями по убою скота и разделки мясных туш. Также констатировалось, что мясоторговцы, умень-шив цену на мясо, начали прибавлять к мясу много костей. Комиссия решила ходатайство-вать перед градоначальником о принятии соответствующих мер [32]. Таким образом, мы видим, значительную работу продовольственной комиссии Никола-евской городской управы в деле обеспечения продовольственными товарами населения города в июле – декабре 1916 г., в условиях социальной нестабильности и ухудшения эко-номической ситуации в стране в целом.  
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G E N N A D Y  K O V A L   

ACTIVITY OF THE MYKOLAIV GOVERNORATE FOOD  
COMMISSION IN JULY – DECEMBER 1916  

The article details the activities of the Mykolaiv Governorate food commission in July – December 1916. 
The Food Commission actively collaborated with the members of the consumer company "Labor Copyka" on 
the trade in various commodities. The commission effectively fought the flour crisis in Mykolaiv, organized a 
card system in Mykolaiv made every effort to provide Nikolayev with food in 1916. 

Keywords:  war, food commission, board, card system, bench, regulations, sugar, prices. 
 
ГЕННАДІЙ  КОВАЛЬ   

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМІСІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ УПРАВИ  
В ЛИПНІ – ГРУДНІ 1916 РОКУ  

В статті висвітлено діяльність продовольчої комісії Миколаївської міської управи в липні-
грудні 1916 року. Продовольча комісія активно співробітничала із членами споживчого товарист-
ва «Трудова Копійка» в питаннях торгівлі різними товарами. Комісія намагалася ефективно боро-
тися з продовольчою кризою в Миколаєві, зокрема організовано карткову систему для забезпечен-
ня Миколаєва продовольством в другий половині 1916 року. 

Ключові  слова :  війна, продовольча комісія, управа, карткова система, лавка, постанова, цу-
кор, ціни.  
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1 вересня 2018 року пішов із життя  Микола Миколайович Шитюк, академік  Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського. Народився Микола Шитюк у 1953 р. в с. Лиса Гора Первомайського району Микола-ївської області. У 1972 році закінчив Новобу-зьке педагогічне училище та розпочав робо-ту учителем історії у школах Єланецького та Новобузького районів Миколаївської області. З 1979 по 1993 роки Микола Шитюк на пар-тійній та виконавчій роботі в містах Новий Буг та Первомайськ. У 1981 році майбутній вчений закінчив Київський національний університет імені Т. Шевченка та отримав диплом викладача історії та суспільствознавства. 1991 року М. Шитюк захистив кандидатську, а у 2001 і до-кторську дисертації. З 1993 року М. М. Шитюк працював у ви-щих навчальних закладах м. Миколаєва на посаді доцента, завідувача кафедри, професо-ра, декана факультету. У 2008–2018 рр. очо-лював Інститут історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Під керівництвом Миколи Шитюка з 2008 р. створена та плідно працювала спеціалізована вчена рада по за-хисту кандидатських дисертацій при МНУ імені В. О. Сухомлинського, в який захистило-ся більше 30 кандидатів історичних наук. За його ініціативи, три роки поспіль, на базі на-вчального закладу проводився Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з істо-рії. Видання фахового журналу «Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки» започатковано у 2008 р. теж з ініціативи Миколи Миколайовича. 

Досвід науковця, дослідника, професор передав учням своєї школи, яка налічує трьох докторів і 30 кандидатів історичних наук. За своє життя Микола Шитюк опубліку-вав понад 500 наукових праць: автор 7 одноо-сібних та співавтор 25 колективних моногра-фій з актуальних проблем української історії ХХ століття. Праці М. Шитюка друкувалися в США, Німеччині, Польщі, Хорватії, Росії, Біло-русії та інших країнах. Він отримав подяку від творчої групи з США за участь в організації повнометражного документального фільму на території України «Holodomor Ukraines Cenocide» і вагомий особистий внесок у від-новленні історичної правди про найбільшу трагедію в Україні ХХ століття. Микола Миколайович – учений зі світо-вим ім'ям. Його лекції слухали студенти біль-ше 30 країн світу – від Австралії до Норвегії.  

IN MEMORIAM  

М. М. Шитюк (1953–2018) 

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО  
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У липні 2017 р. в Парижі відбувся черговий конгрес ООН і ЮНЕСКО з проблем розвитку вищої школи і історичної науки зокрема, в роботі якого взяли участь учені з 180 країн світу. М. Шитюку надавалася висока честь – виступити з доповіддю на відкритті конгресу. За значні наукові досягнення та громад-ську діяльність вчений нагороджений орде-ном За заслуги ІІІ ступеня, орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Вели-кого ІІІ ступеня та орденом Нестора Літопис-ця ІІІ ступеня, багатьма іншими відзнаками та грамотами. Він лауреат Миколаївської об-ласної культурно-просвітницької премії імені 

Миколи Аркаса (2010). У 2017 р. М. Шитюк став переможцем щорічної міської програми 
«Городянин року» в номінації «Наука й вища школа». У 2013 році громадою села Лиса Гора Пе-рвомайського району, прийнято рішення за-снувати знак «Почесний громадянин села Лиса Гора» і вручати його щорік. Микола Ми-колайович став першим почесним громадя-нином села, де народився і виріс. Микола Шитюк успішно реалізував себе в науковій діяльності, залишивши значний на-уковий доробок і добру пам’ять серед земля-ків, колег, учнів. 

Пішов із життя відомий учений-історик, професор Микола Миколайович Шитюк. Сталося це за три місяці до його 65-річчя, причому 1 вересня – у день, який для нього завжди був особливо близьким і хвилюючим. Його матір була вчителькою. Вона і вплинула на життє-вий вибір свого сина. Так, перша стежина у самостійне життя Миколи Шитюка пройшла через навчання у Но-вобузькому педагогічному училищі, а згодом більша частина його біографії виявилась пов’язаною з науко-вою і викладацькою діяльністю. Нічого вже не змінити, так розпорядилася невблаганна доля, яка на лінійці життя і смерті для нього обрала саме цей день…  Миколи Миколайовича немає поруч з нами, але ми продовжуємо з ним спілкуватися, тепер вже подумки, перебираючи миттєвості минулого і згадуємо у словах молитви за упокоєння його душі…  Зазвичай спадають на пам’ять перші зустрічі. Поз-найомився я з ним у далекому 1986 році, у Києві на по-розі готелю Всеукраїнського товариства «Знання». Тоді нас, молодих працівників райкомів, в цій організації на дворічних заочних курсах, навчали лекторській майсте-рності і водночас там ми студіювали «основи ідеологіч-ної боротьби із світовим імперіалізмом». Відразу після лекцій Микола Миколайович характерною швидкою ходою поспішав до столичних бібліотек, де на нього чекали замовлені збірники і монографії про партизансь-кий і підпільний рух у роки війни. Розташування бібліо-тек як і саме місто він добре знав, бо тут, в стінах держа-вного університету ім. Т. Г. Шевченка здобував історич-ну освіту. Згодом зачастив до архівів, а потім в 1991 році з’явилась його кандидатська дисертація на цю тему.  Відомо, що нашому поколінню крокуючи з однієї епохи до іншої нерідко доводилось змінювати місця праці та й самі заняття. На початку 1990-х Микола  

Шитюк працював в чиновницьких кабінетах Первомай-ського міськвиконкому, втім, відчуваючи своє покли-кання до науки і педагогічної роботи з радістю змінив їх на читацькі зали в архівах та студентські аудиторії. В той час розпорядженням Миколаївської облдержад-міністрації створили редколегію обласної книги «Реабілітовані історією», а мені доручили організувати її роботу. Коли постало питання про формування відпо-відної дослідницької групи запропонував йому увійти до неї. Микола Миколайович відгукнувся не вагаючись і з властивою енергійністю і завзятістю поринув у архі-вні справи, з яких було знято гриф таємності. Адже упе-рше з’явились неймовірні можливості підняти на пове-рхню правду про трагічні сторінки минулого, що деся-тиріччями приховувались. Опрацьовуючи величезну кількість документів, пов’язаних з репресіями він по-ряд із звичайною обліковою роботою готував моногра-фію. Результатом наукових розвідок і узагальнень ста-ла написана живим стилем докторська дисертація, яку він в 2001 році захистив в Інституті історії НАН Украї-ни. Водночас Микола Миколайович на посадах доцента і професора викладав історичні дисципліни в різних миколаївських вузах. У 2004 році Микола Шитюк очолив Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Тепер вже він запро-понував мені стати його заступником. Миколаївський інститут інколи називали «камерним», оскільки він був наповнений духом демократичних і поважних відносин між студентами і викладачами, що дійсно відчували себе однією сім’єю. Перебуваючи під покровом одеської аль-ма-матер, колектив закладу прагнув залучатися до над-бань одного з найстаріших і поважних університетів і водночас започатковував свої добрі традиції, зокрема 

Редколегія «Наукового віснику МНУ  
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НАТАЛІЯ ЩЕБЕТЮК  У витоків Національної академії аграрних наук України книговидавничу справу. Викладачі мали можливість безкоштовно друкувати свої наукові праці, а студенти – свій «Вісник». І в цьому була неабияка заслуга керівни-ка інституту. В 2008 році професора Миколу Шитюка призначе-но директором Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. На цьому найяскравішому і останньому відрізку життя він повністю занурився в життя «істфаку».  Чималу увагу Микола Миколайович приділяв під-бору і підвищенню кваліфікації викладацьких кадрів. Наполегливо домагався і врешті решт домігся створен-ня в інституті спеціалізованої вченої ради, причому опонентами на захист дисертацій пропонував і запро-шував найповажніших і авторитетних вчених. Практич-но на кожній нараді з коллективом, закликав виклада-чів виявляти бажання, волю і знаходити час для напи-сання наукової роботи, «захищатися» аби бути конку-рентоспроможними фахівцями. Зі свого боку всіляко підтримував усіх, хто відгукувався на ці заклики. Багато хто помічав, з яким азартом він брав у руки дисертацію чергового аспіранта чи пошукувача і буквально накида-вся на неї із олівцем в руках. Як жартували, Микола Миколайович бачив помилки у працях своїх підопічних ще тоді, коли вони переминаючись з ноги на ногу стоя-ли із паперовими цеглинами дисертацій у його прийма-льній. Без перебільшення можна сказати, що зусиллями професора Миколи Шитюка створено цілу школу істо-риків. Під його науковим керівництвом було підготов-лено і захищено близько 30 кандидатських і докторсь-ких дисертацій. Більшість пошукувачів, аспірантів і докторантів – вихідці з рідної Миколаївщини. Якось спробував зіронізувати на адресу Миколи Миколайови-ча, що його стараннями Миколаїв здобуде першість се-ред українських міст за таким показником як кількість вчених-істориків на 100 тис. населення і згодом можуть виникнути труднощі з їх працевлаштуванням, на що він відразу відповів, що «стати вченим – це особисте бажан-ня і право людини, яке не можна обмежувати».  Миколі Миколайовичу вдавалося без зайвих фор-мальностей і зволікань згуртовувати творчі колективи науковців для підготовки актуальних і важливих прое-ктів, які мали й практичне значення. Серед них фунда-ментальні наукові, науково-популярні і методичні збір-ники праць з історії Миколаївщини, голодомору, повс-танського і партизанського руху на Півдні України. Пе-ред тим як потрапити до друкарні тексти рукописів неодмінно проходили правку і редагування під прискі-пливим оком професора Шитюка. У Миколи Миколайовича був особливий стиль керівництва. Двері його службового кабінету залиша-лись відчиненими для всіх бажаючих з ним поспілкува-тися. Тут скажемо, що у нього не було понять «прийом» і «приймальний час». Студенти, викладачі і технічні працівники могли потрапити до свого керівника без будь-яких попередніх записів. Складалось враження, що він тримав у голові цілу енциклопедію інституту і з детальними відомостями про студентів і навіть їхніх батьків. Миттєво реагував на скарги та інколи «виховував» не лише студентів, а й викладачів причому 

у власній, «нелогічній манері». Приміром, зробивши зауваження викладачу за спізнення на пару міг прига-дати, що той «до того ж недостатньо володіє держав-ною мовою». Але за цим слідувало сказане вже цілком по-доброму – «не ображайся, швиденько іди роби, бо часу обмаль, а справ як завжди по вуха…»  У Миколи Миколайовича не було дрібниць і друго-рядних справ. Він із завзятістю організовував облашту-вання приміщень інституту. Пишався відремонтовани-ми студентськими аудиторіями, створеним музеєм ар-хеології та етнографії, конференц-залою «Кліо», їдаль-нею, бібліотекою. Пильнував за оформленням і попов-ненням стендів із фотографіями заслужених виклада-чів і відомих випускників, розміщенням надрукованих в періодичній пресі статей працівників інституту. Особ-ливо піклувався, щоб своєчасно оновлювалась вітрина друкованих праць викладачів, яка знаходилась в фойє і відразу привертала увагу всіх, хто входив до закладу. Обкладинки численних книжок, що розташовувались рядами за склом викликали у студентів почуття поваги до своїх наставників, а самих авторів, що поглядали на здобутки своїх колег підштовхували до нових проектів. Ключ від виставки ніби від скрині із скарбами профе-сор Шитюк тримав у себе особисто. До того ж стежив, щоб добре були підстрижені троянди навколо старо-винної гармати, яка прикрашала фасад будівлі. Микола Шитюк любив мандрувати, причому його туристичні маршрути проходили передусім крізь місця, де проводились семінари, конференції, конгреси та інші форуми вчених-істориків. Географія його наукових по-дорожей включала чимало європейських країн, Ізраїль, Австралію. Тамтешніх науковців і студентів він знайо-мив із подіями, що залишили глибокі шрами у вітчизня-ній історії – голодомором і репресіями. Із відряджень він привозив замість сувенірів нові наукові зв’язки і запро-шення на наступні форуми, з якими щиро ділився із сво-їми колегами. На робочому столі він нерідко гортав тов-сту візитницю та із захватом розповідав про нового зна-йомого професора з Осло чи Мельбурну, Риму чи Єруса-лиму. А ще із певною досадою ділився враженнями від модерних споруд зарубіжних університетів та гідних зарплат науковців. Під час однієї розмови, я запропону-вав йому разом відвідати й мою історичну Батьківщи-ну – Болгарію аби зустрітися у Софії з колегами, обгово-рити балканську проблематику і напрями співробітниц-тва, скуштувати місцеву баницю і випити келих черво-ного вина із такою ж назвою як моє прізвище. Обіцяв, що знайде час і поїдемо на Балкани, але не судилося…  Миколу Миколайовича завжди переповнювало почуття земляцької єдності. Лисогірці і первомайці, єланечани і новобужани завжди були радими гостями у його кабінеті. Усі, хто поруч з ним проживав, разом на-вчався або працював йшли до нього за порадами як до близького родича, а він зі свого боку ставився з пова-гою до кожного відвідувача і прагнув відгукнутися на прохання земляків.  Заслуги Миколи Миколайовича Шитюка були гідно оцінені державою. У числі відзнак – відмінник освіти, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орде-ну «За заслуги» III ступеня, академік Української акаде-мії історичних наук. Йому була присуджена обласна 
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премія імені Миколи Аркаса, а церква нагородила його орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня. Кабінет Миколи Миколайовича прикрашали численні українські та зарубіжні дипломи і сертифікати. Але найбільше він пишався полицями книжок і журналів із статтями, написаних власноруч та у співавторстві із своїми учнями. Цих праць – близько п'ятисот. А ще він дуже пишався своєю родиною – дру-жиною, синами і племінником і, звичайно, онуками. Не полюбляв прийомів, застіль, привітань і навіть уникав святкування у колективі свого дня народження, до яко-го зазвичай приурочував поїздку на конференцію або до санаторію.  

Не будемо малювати німб навколо голови Миколи Шитюка. Як звичайна людина він інколи помилявся, у вирі невідкладних справ не завжди встигав дійти до тонкощів. Втім, не це приходить на згадку, а його коло-сальна працездатність, проникливий розум, відданість справі, простота у спілкуванні, відкритість і готовність допомогти у скрутній ситуації.  Микола Миколайович Шитюк залишив по собі добру спадщину. Він зробив помітний внесок до скарб-ниці вітчизняної історичної науки, дав путівку цілій низці успішних науковців, учням і студентам запам’ята-вся як чуйний педагог, а для рідних і близьких залиши-вся світлим образом у пам’яті.  
Володимир Гамза 

(Миколаївський національний університет  
імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв) 
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