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ПЕТРУ ТИМОФІЙОВИЧУ ТРОНЬКУ - 95
12 ипня 2010 року виповнилось 95 років від дня народження та 75-річчя
громадсько-політичної і наукової діяльності відомому українському вченому історику,
завідувачу відділу регіональних проблем історії України Інституту історіїи України
НАН України, голови Національної спілки краєзнавців України, голови правління
Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам”яток історико-архітектурної
спадщини ім. Олеся Гончара, голови Головної редакційної колегії науководокументальної серії книг „Реабілітовані історією”, лауреата Державної премії СРСР,
заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, академіка НАН України
Петра Тимофійовича Тронька.
Петро Тимофійович Тронько народився 12 липня 1915 року в родині Тимофія
Федоровича та Явдохи Олексіївни Троньків у с. Заброди Богодухівського повіту на
Харьківщині. В 1920 році від тифу помер батько й турботи про родину лягли на матір і
Петра, який допомогав виховувати брата Дмитра та сестру Ганну. Потім навчався в
школі, технікуму, а влітку випасав громадську худобу, працював на сезонних
сільськогосподарських роботах. У 1931 році Петро зв”язав свою долю з комсомолом. В
одній зі своїх „Автобіографій”, написаних в останій час, Петро Тимофійович говорить:
„Я плоть від плоті і кров від крові українського народу”. В 1933 році недовгий час
працював підсобним робітником у підземному забої шахти у м. Дзержинську Донецької
області, там вступив до профспілки гірників.
Після закінчення вчительських курсів П.Т.Тронько в 1933-1934 рр. працював
вчителем української літератури та суспільствознавства в неповній середній школі с.
Кленового Богодухівського району Харківської області. Потім працював помічником
директора механізаторських кадрів з виховної роботи у тому ж селі. В грудні 1935 року
став помічником директора Лебединської школи сільськогосподарського учнівства з
виховної роботи (Харківська обл., нині – Сумська).
З вересня 1936 р. до липня 1937 р. Петро Тимофійович – курсант Єйської
військової школи морських пілотів у Краснодарському краю. До грудня 1937 р. –
заступник директора й директор Лебединського дитячого будинку.
Молодий, енергійний, ініціативний П.Т.Тронько знайшов гідне прикладання для
своїх сил в активній громадській роботі. Ще в с. Кленовому він обирався депутатом
сільради, делегатом районного з”їзду рад, секретарем сільської та заводської
комсомольських організацій. Він брав участь у ліквідації неписьменності трудівників
села, вихованні молодих колгоспників, становленні нового побуту та культури. Чуйний
до людської біди, завжди сумлінний і прцьовитий, П.Т.Тронько в 1937 р. був висунутий
на комсомольську роботу, де обіймав посаду заваідуючого відділом пропаганди, а
згодом – першого секретаря Лебединського райкому комсомолу. В тому ж році він став
кандидатом у члени партії, а через півтора року – членом ВКП(б). На початку 1939 р.
комсомольці обрали його секретарем Сумського обкому ЛКСМУ. Петро Тимофійович
проводив велику роботу по мобілізації молоді на будівництво промислових
підприємств, зміцненню колгоспного ладу.
Після визволення в вересні 1939 р. Червоною Армією західних областей України
П.Т.Тронько у складі групи партійних, радянських і комсомольських робітників відбув
у тривале відрядження для надання допомоги в становленні органів народної влади. Як
депутат, взяв участь у роботі Народних Зборів Західної України, які прийняли
Декларацію про возз”єднання з УРСР. Петро Тимофійович вів активну комсомольську
роботу: рішенням ЦК комсомолу був обраний секретарем оргбюро ЦК ЛКСМУ по
роботі серед молоді
Станіславського воєводства, а потім першим секретарем
Станіславського обкому ЛКСМУ, було обрано до складу ЦК республіканської спілки
молоді, делегатом ХП з”їзду ЛКСМУ від комсомольців Станіславщини. Як депутат
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Станіславської обласної ради, брав активну участь у створенні комсомольських
організацій, у ліквівдації тяжких наслідків соціально-економічного і національного
гноблення, залишених у спадщину панською Польщею на західноукраїнських землях –
нищету, безробіття, епідемію, неписьменність й малописьменність.
З перших днів Великої Вітчизняної війни П.Т.Тронько - у діючій армії: він
помічник начальника політвідділу по роботі серед комсомольців. У складі військ
Південно-Західного, Сталінградського, Південного й 4-го Українського фронтів Петро
Тимофійович пройшов важкими дорогами війни, брав участь в обороні Києва, Харкова
та Сталінграда, визволенні Ростова-на-Дону, Донбасу. За мужність і героїзм,
проявлений в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої
Вітчизняної війни майор авіації у відставці Петро Тимофійович Тронько нагороджений
орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 1 ступеня, Б.Хмельницького П та Ш
ступеня, медалями „За бойові заслуги”, „За оборону Києва”, „За оборону Сталінграда”,
„За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні” 1941-1945 рр.”, „За
визволення Києва”, „Партизану Великої Вітчизняної вівйни” 1 ступеня, медалі:
„Тридцять років Словацького народного повстання”, маршала Г.К.Жукова й ін.
У жовтні 1943 р. П.Т.Тронько, за рішенням політичного керівництва країни в
числі інших працівників, що мали довоєнний досвід роботи у державних, партійних,
комсомольських органах, був відкликаний з діючої армії й затверджений першим
секретарем Київських обласного і міського комітетів ЛКСМУ. Так почався новий етап
в його житті – мобілізація молоді, комсомолу на відбудову промисловості та
сільського господарства республіки.
З 1946 р. Петро Тимофійович Тронько був обраний другим секретарем ЦК
ЛКСМУ. Комсомол, в лавах якого П.Т.Тронько пройшов шлях від секретаря первинної
організації до секретаря ЦК ЛКСМУ, виховав в ньому якості, необхідні для подальшої
роботи в партійних та державних органах, де були нові масштаби роботи, нові завдання
диктували необхідність нетради- ційних підходів, нестандартних рішень. Одночасно з
навчанням у Вищій партійній школі ВКП(б) Петро Тимофійович закінчив екстерном у
1948 р. історичний факультет Київського
державного університету імені
Т.Г.Шевченка. Того ж року він був зарахований до аспірантури Академії суспільних
наук, де в 1951 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Комсомольське підпілля
Радянської України в боротьбі проти гітлерівських загарбників у роки Великої
Вітчизняної війни”. В тому ж році він очолив відділ науки і вузів Київського обкому
партії, а в 1951-1961 роках працював секретарем того ж обкому і завідувачем відділу
пропаганди й агітації ЦК Компартії України. Водночас П.Т.Тронько проводив значну
громадську та наукову роботу, обирався депутатом київських міськради й облради IVVIII скликань (1953-1963 рр.), делегатом XVII-XXIII з”їздів Компартії України, XXII,
XXIII і XXV з”їздів КПРС.
У березні 1961 р. Петра Тимофійовича Тронька було призначено заступником
Голови Ради Міністрів УРСР. На цій посаді він провів значну роботу по розвитку
середньої, професійно-технічної, вищої освіти, культури, охорони здоров”я, фізичної
культури й спорту. Неоднарозово очолював делегації працівників науки й культури
України за кордоном. На посаді заступника Голови Ради Міністрів і голови
Українського товариства охорони пам”ятників історії й культури П.Т.Тронько
проводив активну роботу щодо виявленню, охорони, вивченню й пропаганді історикокультурної спадщини республіки, по будівництву багаточисленних нових пам”ятників,
обелісків та меморіалів, створенню музеїв та історико-культурних заповідників.
Петро Тимофійович неодноразово представляв Україну за кордоном. Так, у 1965
р.він очолював урядову делегацію УРСР на ХХ сесії Генеральної Асамблеї ООН в
Нью-Йорку, а в 1967 р. – на Міжнародній виставці „Експо-67” в Монреалі.
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Роботу в державних і партійних органах він успішно поєднував з науковою
діяльністю. У 1968 р. він захистив докторську дисертацію „Український народ у
боротьбі проти гітлерівських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни”. В його
працях яскраво висвітлені численні сторінки історії радянського суцспільства,
культурного будівництва, розвитку і зміцненню дружби народів. Протягом 50-70-х рр.
вийшла ціла низка монографій, зокрема „Безсмертя юних”, „В боях за Вітчизну (19411945 рр.)”, „Подвиг твоїх батьків”, „Народу сила незборима”, „Культура – всенародне
надбання”, „Защищая советскую Родину”, десятки брошур та статей, які отримали
заслужене визнання наукової громадскості й широких кол читачив. Він був автором,
керівником, членом редколегій кількох фундаментальних праць, у тому числі таких, як
„Історія Української РСР” у 8-ми томах, 10 книгах, „Історія Києва”, „Українська РСР у
Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.” у 3-х томах, збірника
документів „Київщина в роки Великої Вітчизняної війни”, 3-томний збірник
документів „Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”.
Цінним скарбом української науки стала унікальна за своїм масштабом та
значимістю праця – „Історія міст і сіл Української РСР” у 26-ти томах, обсягом в 2,4
тисячи друкованих аркушів. До складу Головної редакційної колегії під головуванням
П.Т.Тронька ввійшли вчені республіки – історики, економісти, мистецтвознавці,
етнографи, правознавці. А всього для написання цієї фундаментальної праці понад 100
тисяч осіб доклали своїх зусиль, щоб зібрати й систематизувати матеріали для кожного
з томів. Це видання стало найбільш повним літописом населених пунктів України. У
1976 р. П.Т.Троньку була присуджена Державна премія СРСР. Понад 100 учасників
видання відзначені урядовими нагородами України. В цілому ж П.Т.Тронько
опублікував понад 500 наукових праць, в тому числі 15 монографій особисто.
У квітні 1978 р. П.Т.Тронько перейшов працювати до Академії наук України, був
обраний академіком АН УРСР, тоді ж – її віце-президентом. Під його керівництвом
було створено в Інституті історії відділ історико-краєзнавчих досліджень. Очолюваний
П.Т.Троньком підрозділ перевидав російською мовою 14 томів „Історії міст і сіл
Української РСР”.
Петра Тимофійовича Тронька заслужено називають „патріархом сучасної школи
істориків-краєзнавців”. Під його керівництвом проходять загальноукраїнські
конференції з історичного краєзнавства, яких з 1980 р. до 2010 р. відбулося вже
одинадцять. П.Т.Тронько багато зробив для популярізації історичних знань про рідний
край на посаді редактора журнала „Пам”ятки України” та „Краєзнавство”.
З 1992 р. він очолив також Головну редколегію багатотомної серії книг
„Реабілітовані історією”. Тільки в Донецькій області видано шість томів. Повернення
доброго імені безвинних жертв тоталітаризму, відновлення історичної правди
П.Т.Тронько вважає одним із головних своїх обов”язків.
Академік П.Т.Тронько обіймав також посади позаштатного радника Президента
України Л.Д.Кучми з питань історико-культурної спадщини, голови Комісії по
відтворенню видатних пам”яток історії та культури.
За заслуги перед Батьківщиною подвижницька праця Петра Тимофійовича у роки
мирного будівництва відзначена численними нагородами, в тому числі орденами
Леніна, Жовтневої революції, чотирма орденами Трудового Червоного Прапора,
Дружби народів, „За заслуги” Ш ступеня, а також багатьма медалями, двома
Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, Почесними грамотами Президії
Верховної Ради Білоруської РСР та Естонської РСР. Він – лауреат Державної премії
СРСР у галузі науки і техніки 1976 р., премії Ленінського комсомолу 1984 р.,
республіканської премії ім. Миколи Островського 1987 р., почесний громадянин
Києва, Харкова, Богодухова, Лебедина, Переяслав-Хмельницького, Канева, почесний
професор Дніпропетровської національно-гірничої академії, Кам”янець-Подільського
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й Кіровоградського педуніверситетів, почесний доктор Дніпропетровського,
Харківського і Донецького національних університетів, а також Міжнародної Академії
управління персоналом (МАУП).
Указом Президента України від 7 липня 2000 р. завідувачу відділу Інституту
історії України НАНУ, голові Всеукраїнської спілки краєзнавців, доктору історичних
наук, професору, академіку НАН України Троньку Петру Тимофійовичу присвоєно
звання Герой України з врученням ордена Держави.

Доктор історичних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Почесний член Національної спілки
краєзнавців України,
Почесний краєзнавець Донетчини
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Історіографія, джерелознавство
ББК Т3(4 ВЕЛ) 513 – 8 ФИЛДИНГ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОСВЕТИТЕЛЯ
Г.ФИЛДИНГА: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
Н.В.Волошкова
Изучение развития британской общественной мысли в XVIII веке, а также
активного воздействия писателей-просветителей на массовое сознание людей и
формирование общественной психологии представляется важной и актуальной
проблемой в исторической науке в свете современных украинских реалий. Проблема
общественно-политических взглядов просветителя Генри Филдинга (1707-1754), в
литературном и публицистическом наследии которого находили отклик все
происходившие после Славной революции 1688-1689гг. социально-политические
процессы, недостаточно полно разработана в историографии. Несмотря на то, что
изучение жизни и творчества просветителя насчитывает долгую историю, а мировая
филдингиана представлена значительным числом монографий, очерков и статей,
комплексное рассмотрение его общественно-политической платформы не стало еще
предметом специального освещения в отечественной и зарубежной исторической
науке. На сегодняшний день существует лишь ряд работ зарубежных исследователей,
которые уделяют внимание изучению отдельных ее аспектов. В остальной же части
многочисленных трудов встречаются лишь отдельные фрагменты, затрагивающие
данную проблему. Цель статьи заключается в анализе корпуса научной литературы,
раскрытии доминирующих тенденций развития историографии, посвященной
исследованию творческого наследия Филдинга, и рассмотрении наиболее спорных
проблем по данному вопросу.
Историографию данной темы можно условно разделить на отечественную и
зарубежную. К отечественной относятся исследования советского периода и
современные украинские (1991-2010гг.). Работы советского периода открывают
литературно-критические очерки Д.Обломиевского и А.А.Елистратовой, в которых
предметом изучения становятся творчество писателя и его биография [1]. Повышение
интереса к наследию просветителя наблюдается в 50-е гг. XXв., что связано с 200летием со дня смерти Филдинга. Впервые переводятся на русский язык ряд его
произведений [2]. Их издания сопровождаются вступительными статьями
М.П.Алексеева, C.C.Мокульского [3]. Свой вклад в разработку проблем британского
Просвещения и места Филдинга в нем продолжает вносить А.А.Елистратова. В работе
«Фильдинг: Критико-биографический очерк» автор дает анализ произведений
просветителя в контексте идей эпохи Просвещения и присущих ему особенностей
(оптимизм, вера в просвещенный разум и справедливое переустройство общества,
компромиссный характер общественных преобразований) [4].
В 80-е годы XX века наблюдается новая волна интереса к творчеству Филдинга,
что связано с празднованием 300-летия английской революции. Растет число его
произведений, которые переводятся на русский язык впервые [5] или получают второй
более точный перевод [6]. И вновь литературоведы, в своем интересе к писателюпросветителю, опережают историков. Во вступительных статьях В.Харитонова и
Ю.И.Кагарлицкого раскрывается своеобразие не только самого писателя, но и эпохи
Просвещения в целом, характеризуется общественная, политическая и культурная
ситуация в Британии первой половины XVIII века [7]. Значительный вклад в
исследование работ просветителя вносит М.Г.Соколянский. В работе «Творчество
© Волошкова Н.В., 2010
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Генри Филдинга» впервые в отечественной историографии автор анализирует газету
«Ковент-Гарденский журнал», издававшейся просветителем в 1752г. Исследуется
жанровое своеобразие статей, дается характеристика круга проблем, которые вызывали
их к жизни, подчеркивается нравоучительный характер издания, его тематическая
созвучность газетам британских журналистов-просветителей Д.Аддисона и Р.Стиля.
М.Г.Соколянский рассматривает такие тесно связанные с исторической наукой
проблемы, как рецепция идей античной культуры в творчестве просветителя,
отражение острых социальных проблем Британии в его сатирических пьесах. Впервые
в поле зрения исследователя попадает предсмертное мемуарное произведение
«Дневник путешествия в Лиссабон» [8].
Практически не представлена данная тема в современной украинской
историографии. Исторические работы по теме отсутствуют, однако есть ряд
исследований Л.Ж.Норкиной, посвященных проблеме нравственного воспитания в
произведениях британских писателей эпохи Просвещения, в том числе и в романах
Филдинга [9].
Зарубежная научная литература, посвященная Г.Филдингу, представлена
многочисленными монографиями, тематическими сборниками, статьями, материалами
конференций англоязычных авторов, исследованиями ученых стран Западной Европы и
трудами современных российских исследователей. Зарубежную историографию по
рассматриваемому вопросу можно разделить на следующие периоды: 1) 60-е гг. XVIII
в. - 80-е гг. XIX в.; 2) конец XIX-первая половина XX вв.; 3) середина XX века – 2010г.
Подобная периодизация, на наш взгляд, наиболее точно отражает общее развитие
подходов в изучении наследия просветителя и дает возможность проследить тематику
исследований и доминирующие в них в тот или иной период акценты.
В первых двух периодах наблюдается приверженность критико-биографической
традиции. Первая биография писателя «Очерк о жизни и гении Генри Филдинга»,
написанная его издателем А.Мерфи, страдает научной недостоверностью. В ней
искажаются отдельные факты из жизни просветителя, делаются ссылки на
непроверенные свидетельства его современников, что способствует созданию
«легенды» о Филдинге [10], которая в XIX веке приводит к недооценке его вклада в
культурное наследие Британии [11]. Второй период открывает биографический труд
О.Добсона «Филдинг», в котором впервые вводится в научный обиход богатый
биографический материал [12]. В начале XXв. происходит пересмотр устоявшихся
представлений о Филдинге. Издание неизвестных писем просветителя в работе
Г.Годдэн [13], а также найденных в архивах материалов в трехтомном исследовании
У.Кросса [14] позволило по-новому интерпретировать
прежде известные
биографические факты и литературное творчество. Несмотря на появление большого
количества работ о Филдинге, общественно-политические взгляды просветителя в
первые два периода освещаются фрагментарно и рассматриваются сквозь призму его
художественных произведений.
Начало третьего этапа в изучении наследия просветителя относится к 50-м гг.
XXв., что, как и в отечественной историографии, связано с 200-летием со дня смерти
Филдинга. Последующие знаменательные даты (300-летие английской революции и
300-летие со дня рождения писателя) служат катализаторами все возрастающего
интереса к изучению деятельности Филдинга. В исследованиях отвергается ряд
ошибочных суждений о творчестве и личности просветителя, продолжается переоценка
его общественной и юридической деятельности, без изучения которой воссоздание
исторически верной картины общественной жизни британского общества второй
четверти XVIII века было бы неполным. Вторая половина XXв. выдвигает целую
плеяду филдинговедов. Работа Р.Паулсона «Жизнь Генри Филдинга: критическая
биография» [15] интересна исследованием круга общения писателя. Коллективные
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труды «Кембриджский справочник: Г.Филдинг» и «Г.Филдинг (1707-1754): романист,
драматург, журналист, судья» представляют сборники статей, в которых ученые на
стыке истории и литературоведения анализируют журналистскую и юридическую
деятельности просветителя [16]. В наиболее полной современной биографии «Генри
Филдинг: жизнь» М.Баттестина впервые представлена информация о его анонимных
работах [17].
В отличие от предыдущих двух периодов для современного этапа в зарубежной
историографии характерно появление сугубо исторических исследований. Впервые
М.Зиркер обращается к юридическим работам Филдинга. Трактаты просветителя
«Исследование о росте грабежей» и «Предложение о мерах по обеспечению бедняков»
рассматриваются в контексте филантропических движений середины XVIII века [18].
Данное исследование находит свое продолжение во вступительной статье к первому
полному изданию юридических памфлетов просветителя [19]. Автор приходит к
выводу о том, что «при рассмотрении проблем малоимущего класса в Британии
середины XVIII века Филдинг не смог преодолеть свойственного его времени и классу
сословного высокомерия». Ученый не согласен с мнением Ф.Бланчарда о том, что
Филдинг-судья был «реформатором, который пошел вспять существовавшему
общественному мнению» и считает его «человеком своего времени, который в силу
определенных обязательств и власти… попытался предложить решение существующих
социальных проблем» [20].
Существенное внимание уделяется политической деятельности Филдинга, его
участию в антиуолполской оппозиции. Особенность работы канадского историка
Т.Клиари «Генри Филдинг: политический писатель» состоит в том, что жизненный
путь просветителя прослеживается в контексте политической борьбы между вигскими
группировками и отношения писателя к ним. Однако в монографии, содержащей
большое количество фактического материала, отсутствует анализ политических
взглядов Филдинга [21]. В исследовании Дж.Дауни «Политическая биография Генри
Филдинга» впервые делается попытка проанализировать социально-политические
воззрения писателя, его понимание причин возникновения общества и государства,
отношение к теории «общественного договора», концепции «естественного права» и
происхождения частной собственности [22]. Дж.Дауни приходит к выводу о том, что
«Филдинг больше чем какой-либо другой известный писатель этого периода уделял
внимание вопросам общественного устройства» [23]. Ученый считает, что в идейном
плане он шел вслед за Локком и не соглашается с мнением Т.Клиари о том, что до
конца жизни просветитель поддерживал тех, кто был в оппозиции к правительству
Р.Уолпола. Дж.Дауни утверждает, что политические симпатии Филдинга всегда
оставались на стороне вигов, и «на протяжении всей своей карьеры его приверженность
идеям вигов была непоколебимой» [24].
Для данного периода характерно то, что наследие Филдинга вызывает большой
интерес не только у англоязычных ученых, но и у исследователей из других стран
Западной Европы (Франции, Германии, Испании), которые существенно расширяют
круг исследуемых проблем [25].
На рубеже XX-XXI веков усиливается внимание исследователей к вопросу об
отношении Филдинга к проблемам женщин в британском обществе. А.Смолвуд
рассматривает художественные произведения просветителя в русле современных
гендерных исследований и приходит к выводу, что «имевшая место в обществе XVIII
века активная дискуссия относительно социальной позиции женщин, их роли и
функции в обществе… является ключевой темой, которая пронизывает все
художественные произведения Филдинга» [26]. Французская исследовательница
Г.Ледук разделяет мнение А.Смолвуд, но считает, что в вопросе о женском
образовании писатель занимал половинчатую позицию [27]. В статье Дж.Спенсер
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уделяется внимание роли женщин в интеллектуальном окружении Филдинга, в котором
значительное место занимали его просвещенные родственницы М.У.Монтегю и
С.Филдинг [28].
Особую ценность представляет библиографический труд Ф.Риббл и Э.Риббл
«Библиотека Филдинга: аннотированный каталог». Во вступительной статье
подводится итог исследованию библиотеки писателя, которая насчитывала 1219 томов
и «представляла впечатляющую по своей широте коллекцию книг из различных
областей знаний, включая большое количество произведений классических авторов на
латинском и древнегреческом языках, а также исторические и юридические труды»
[29]. Данная работа может служить дополнительным источником при анализе условий
формирования общественно-политических воззрений просветителя.
Современная российская историография по данной проблеме представлена
статьей Л.Г.Мясниковой «Генри Филдинг – публицист» в коллективном труде
московских историков «Просветительское движение в Англии» [30]. Она является
первой и единственной исторической работой по данному вопросу. В статье
рассматривается отношение Филдинга к теории естественных прав и к вопросу о
происхождении и формах государства. По мнению Л.Г.Мясниковой, просветитель
«отталкивается от теории общественного договора в духе Локка» [31]. Впервые автор
анализирует юридические трактаты Филдинга-судьи, уделяя внимание отдельным
положениям его этической концепции, и делает попытку проследить эволюцию
взглядов просветителя.
В начале XXв. интерес к Филдингу в российской науке не исчезает, о чем
свидетельствует конференция «Многоликий Филдинг», проведенная Институтом
мировой литературы Российской Академии Наук в 2007г. На конференции были
представлены
исследования
литературоведов
Н.В.Пасхарьян,
Е.П.Зыковой,
Г.Н.Ермоленко, посвященные литературной и юридической деятельности просветителя
[32].
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в течение двух веков в
историографии преобладала критико-биографическая традиция. Оценивая общую
степень изученности темы, можно отметить достаточно глубокую разработанность
отдельных ее аспектов (социальные, эстетические и религиозные воззрения
просветителя) при практически полном отсутствии обощающих работ, как в
отечественной, так и зарубежной историографии. Следовательно, создание
обобщающего исследования, посвященного общественно-политическим взглядам
Г.Филдинга, представляется вполне назревшей историографической задачей.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется корпус научной литературы о просветителе Г.Филдинге,
освещаются тенденции в изучении его наследия и рассматриваются наиболее спорные
проблемы в эволюции его общественно-политических взглядов.
Ключевые слова: историография, британское Просвещение, общественнополитические взгляды, Филдинг.
РЕЗЮМЕ
В статті аналізується корпус наукової літератури про просвітника Г.Філдінга,
висвітлюються тенденції вивчання його спадщини і розглядаються найбільш спірні
проблеми в еволюції його суспільно-політичних поглядів.
Ключові слова: історіографія, британське Просвітництво, суспільно-політичні
погляди, Філдінг.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of the works about the writer of Enlightenment
H.Fielding, the tendencies in the studies of his heritage and the most disputable issues in the
evolution of his political and social outlook.
Key words: historiography, Brittish Enlightenment, political and social outlook,
Fielding.
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ББК Т3(4РОС)51-232г
ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ РЕФОРМИ 1861 Р. НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОСІЇ У ПРАЦЯХ В. І. ЛЕНІНА
М.В. Доросевич
Об’єктивне встановлення фактів щодо причин і наслідків історичного процесу є
важливою функцією історичної науки. Звільнення професійної сфери науки в Україні
від ідеологічної заангажованості вимагає переосмислення історичної інформації та
узагальнення досвіду минулого, які сформувались у радянські часи переважно на ґрунті
марксистсько-ленінської методології.
Ліквідація кріпацтва є однією з важливих проблем історії Росії другої половини
ХІХ ст. Радянськими істориками чимало зроблено для розуміння природи, механізму та
історичних наслідків перетворень у рамках реформи 1861 року.
Одним із перших авторів, який здійснив ґрунтовний аналіз розвитку товарного
землеробства в умовах капіталізму, - В.І. Ленін, російський публіцист, політичний
діяч, лідер російських більшовиків. У його творах представлена ціла система поглядів
на взаємозв’язок історичних умов, форм і методів сільського господарювання цієї доби.
Він багато зусиль доклав для доказу існування капіталізму в Росії у зв’язку з розвитком
ринкових відносин та утворенням національного ринку. В. Ленін науково обґрунтував
положення про нерозривний зв’язок економічного аналізу та суспільних явищ, вважав,
що дані з розподілу земельної власності чітко показують сутність аграрного питання в
дореволюційній Росії.
Сформульовані в творах В.І. Леніна положення щодо пореформеного розвитку
села Російської імперії започаткували радянську традицію вивчення аграрних проблем
дореволюційної доби, істотно вплинули на дослідження радянських істориків, зокрема
М. Лещенка, П. Зайончковського, І. Гуржія, О. Лугової та багатьох інших. За
спрямованістю досліджень вони не виходили за офіційні рамки теоретичних положень,
сформульованих В. Леніним. Радянські історики нерідко брали окремі ленінські
положення, обґрунтовані суто конкретними обставинами, та переносили їх на нові
умови, на зовсім інший історичний час. Така «технологія» нерідко призводила до
перекручування дійсних поглядів В. Леніна.
Протягом останніх років поширилось нігілістичне ставлення до поглядів В.І.
Леніна. Сучасному поколінню науковців усе виразніше видно певні відступи від
економічної історії і ідеологічні шори в розробці ленінських концепцій. Вивчення
сильних і слабких сторін поглядів В. Леніна складає підґрунтя для розуміння оціночних
суджень науковців щодо наслідків реформи 1861 року для сільського господарства.
Мета даного дослідження полягає в аналізі поглядів В. Леніна на еволюцію
сільського господарства пореформеної Росії, виходячи з потреб сучасної науки.
Джерельне підґрунтя статі склали праці В.І. Леніна сільськогосподарської
проблематики. Серед них «Розвиток капіталізму в Росії», «Аграрне питання в Росії в
кінці ХІХ ст.», «Капіталістичний лад сучасного землеробства», «П’ятдесятиліття
падіння кріпосного права», «З приводу ювілею», «Аграрна програма соціал-демократії
в першій російській революції 1905-1907 рр.» та інші.
В оцінці селянської реформи 1861 р. В. Ленін порушив низку важливих проблем.
Передусім, треба відзначити, що характеризуючи систему аграрних відносин
пореформеної доби, В.І. Ленін розглядав її винятково через призму класових
антагонізмів. При цьому він ігнорував або надавав другорядного значення
об’єктивному висвітленню тих проблем, з якими зіткнулась Російська імперія на
момент прийняття реформи.
© Доросевич М.В., 2010
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Суть питання полягає у тому, що Російська держава не була готова до будь-яких
радикальних змін, особливо в сільськогосподарській галузі. Росія опинилась єдиною
серед головних промислово розвинених країн, яка, почавши модернізацію, не мала
потужного аграрного сектору за наявності необхідних природних умов. Історики
зазначають, що в усіх провідних країнах, починаючи з Британії і закінчуючи Японією,
рішуче зростання продуктивності сільського господарства передувало прискоренню
промислового зросту. Однак у царській Росії уряд, не заохочуючи зростання
виробництва продуктів харчування й текстильної сировини, що знекровлювало
аграрний сектор, стояв на позиції розширення експорту сільськогосподарської
продукції з метою накопичення капіталу, необхідного для розвитку важкої
промисловості [1].
Аграрна реформи, на думку лібералів-реформаторів, передусім мала стати
своєрідним ключем до модернізації Російської імперії на шляху розвитку капіталізму,
але перетворення, що почалися, визначалися глибинними протиріччями, зумовленими
непослідовністю самого задуму: до феодально-самодержавного ладу намагалися
штучно долучити сторонні йому капіталістичні засади. Буржуазний (капіталістичний)
спосіб виробництва передбачав «вільну працю» селян, що означала працю найманого
робітника або дрібного самостійного виробника в умовах товарного виробництва. І
буржуазний характер реформи 1861 р., писав В. Ленін, «виступав наверх тим сильніше,
чим менше урізувались селянські землі, чим повніше відділялись вони від
поміщицьких, чим нижчий був розмір данини кріпосникам, чим вільніше від впливу і
від тиску кріпосників улаштовувались селяни тієї чи іншої місцевості» [2]. Розвиток
капіталізму в Росії після 1861 р. пішов з такою швидкістю, що за кілька десятиріч
відбувалися перетворення, які зайняли в деяких країнах Європи цілі століття.
Характеризуючи реформу 1861 р., В. Ленін писав, що вона «залишила селянина
убогим, забитим, темним, підлеглим поміщикам-кріпосникам і в суді, і в управлінні, і в
школі, і в земстві». Звільнення селян в більшості випадків означало створення не
вільного самостійного землероба в капіталістичному виробництві, а кабального
орендаря тієї
ж панської землі. Від селянської землі відрізали в чорноземних
губерніях понад 1/5 частину, а в деяких губерніях - до 1/3 і навіть до 2/5 селянської землі.
Обсяг викупних платежів щодо власних земель вдвоє і втроє перевищував дійсну ціну
на землю [3]. Але водночас В. Ленін трактував викуп як такий, що ще більше
підкреслює буржуазний характер реформи, бо надавав поштовх розвитку грошовому
господарству, збільшенню залежності селянина від ринку.
Для розуміння поглядів В. Леніна на перетворення в аграрному секторі особливе
значення має його фундаментальна праця «Розвиток капіталізму в Росії», написана у
1896-1899 рр., - перше спеціальне наукове дослідження передреволюційної економіки
Росії, результати якого заклали теоретичне підґрунтя для подальших досліджень в
аграрній галузі.
"Розвиток капіталізму в Росії" - сплав фактів економічної історії, економічної
теорії і політичної економії. Монографія починається з викладу основних теоретичних
положень з питання внутрішнього ринку для капіталізму, які у той час перебували в
центрі теоретичних суперечок. Питання ринку В. Ленін розглянув у площині історії
розвитку товарного виробництва, організації праці і капіталізму на селі. Він
зосередився на таких головних процесах, як зростання товарного обміну, диференціація
селянства, перетворення поміщицьких господарств на підприємницькі тощо. Вся
система доказів побудована на дослідженні історико-економічних явищ та процесів у
різних районах протягом тривалого часу. Ленін узагальнив власні висновки,
підкреслюючи однорідність процесів та їх нерозривний зв’язок з розвитком економіки
держави [4].
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В. Ленін констатує діалектичну єдність зростання продуктивності праці
(безпосередньо пов’язаної зі спеціалізацією районів, галузей виробництва) та
підвищення добробуту, взаємозв’язок попиту та пропозиції товарів. Стан російського
ринку, на його погляд, визначається загальним економічним розвитком усіх галузей
виробництва, що одержують, у свою чергу, простір для свого розвитку лише в умовах
вільного ринку. В придбанні землеробством підприємницького характеру, Ленін бачив
його прогрес, а землеробський капіталізм розглядав як велику прогресивну силу [5].
У суспільно-економічних відносинах у російському селі після реформи 1861 р. В.
Ленін визначає наявність усіх суперечностей, властивих товарному господарству і
капіталізмові: конкуренцію, боротьбу за господарську самостійність, перебивання землі
(купованої
і орендованої), зосередження виробництва в руках меншості,
виштовхування більшості в ряди пролетаріату, експлуатацію її з боку меншості
торговим капіталом і найманням батраків. Усе розмаїття аграрних відносин у Росії В.І.
Ленін зводить до переплетення кріпосницьких і буржуазних способів експлуатації.
У праці здійснений глибокий аналіз суспільно-економічного ладу поміщицького
господарства і охарактеризована його еволюція в пореформену епоху. Економічна
організація поміщицького господарства у пореформену добу зводиться ним до двох
основних систем у найрізноманітніших сполученнях, - відробіткової і капіталістичної.
Поєднання таких різнорідних і протилежних систем господарства, на думку В. Леніна,
веде до цілого ряду конфліктів та суперечностей, що властиві для будь-якої перехідної
епохи. Висока врожайність оброблюваних на капіталістичних засадах поміщицьких
земель у порівнянні з селянськими, зазначає Ленін, пов’язана з переходом від
відробіткової системи до вільнонайманої. Розорення селянства, втрата ним реманенту,
пролетаризація землероба змушують поміщиків переходити до роботи своїм
реманентом. Це сприяє зростанню кількості сільськогосподарських машин, які
підвищують продуктивність праці, призводять поширенню суто капіталістичних
виробничих відносин. [6].
Відробіткова система у дослідженні В. Леніна постає основною причиною
сільськогосподарської відсталості Росії, застою всього сільського господарства. Він
вказує на те, що технічний прогрес капіталістичного землеробства у порівнянні з
відробітковим та дрібним селянським здійснюється в усіх напрямках, але цей прогрес
був надзвичайно повільним для тогочасної Росії. І як загальний висновок: кінець ХІХ
ст. в Росії характеризувався найгострішими суперечностями між потребами всього
суспільного розвитку та залишками кріпацтва у вигляді поміщицьких дворянських
латифундій і відробіткової системи господарства.
Селянське господарство складає центральний пункт дослідження аграрного
питання в Росії у творах В.І. Леніна. Він переконливо довів, що залишки кріпосництва
(відробітки і панщина на користь поміщика за різні «відрізки» землі, кругова порука,
високі податки, відсутність свободи розпоряджатися селянською землею, свободи пересування і переселення селянства, нерівноправність громадян і т. д.) важким тягарем
лягли на плечі селянства [7]. Реформа 1861 р., вказував В. Ленін, призвела до
розшарування селянства. Він послідовно простежив взаємозв’язок між процесом
розкладу селянства та створенням внутрішнього ринку, який з'являється з розвитком
товарного господарства. Процес розпаду дрібних землеробських господарств в умовах
товарно-грошових відносин зумовив докорінне руйнування патріархального селянства
та створення нових типів сільського населення - сільська буржуазія (клас
товаровиробників
у
землеробстві)
та
сільський
пролетаріат
(клас
сільськогосподарських найманих робітників) [8]. Зростаючий капіталізм, в свою чергу,
поглиблює суспільний поділ праці й розкладає безпосередніх виробників на
капіталістів і робітників.

20

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
Значну увагу В. Ленін приділив вивченню розвитку землеволодіння в Росії.
Значний акцент був зроблений ним на зіставленні дрібного землеволодіння, що
добивалося землі, і кріпосницьких латифундій, які монополізували величезну кількість
землі. На кінець ХІХ ст. кріпосницька земельна власність дворянства і далі обіймала
величезну більшість усієї приватної земельної власності, але простежувалася тенденція
до створення буржуазної приватної власності на землю. Зростало приватне
землеволодіння, що діставалося просто за гроші. Земля все більше і більше втягувалася
в торговий обіг [9].
Виділяючи всі володіння площею понад 500 дес., В. Ленін вказує на той факт, що
28 тис. власників володіють 62 млн. дес., тобто в середньому по 2 227 дес. на кожного.
Це переважно дворянські латифундії. Отже, в Росії на кінець ХІХ ст. величезна
кількість земель – і притому кращих по якості земель – була зосереджена, як і раніше, в
руках привілейованого дворянського стану, в руках учорашніх кріпосників-поміщиків
[10]. Щодо розподілу надільної землі в Європейській Росії, то більше половини
надільних дворів – 6,2 млн. з 12,3 – мали до 8 дес. на двір, що недостатньо для
утримування сім’ї (потрібно не менше 15 дес.), а 10 млн. селянських дворів перебували
нижче цього рівня, маючи 72,9 млн. дес. землі [11].
Селянська боротьба за землю посідає важливе місце у дослідженнях В. Леніна з
аграрної історії пореформеної Росії. Стрижнем цієї боротьби були кріпосницькі
латифундії, як найвизначніше втілення і найміцніша опора залишків кріпосництва в
Росії. Суть її полягала саме в тому, що на одному полюсі російського землеволодіння
було 10 ½ млн. дворів (близько 50 млн. населення) з 75 млн. дес. землі, а на другому
полюсі – 30 тис. сімей (близько 1,5 тис. населення) з 70 млн. дес. землі [12]. Чи були
така точка зору Леніна історично виваженою, підкріпленою реаліями часу?
Аналізуючи дані щодо розподілу приватної земельної власності, В.Ленін
намагався довести, що суть аграрного питання в Росії полягала саме в знищенні
великого поміщицького кріпосницького землеволодіння, в переході його на тих чи
інших началах до селян. Але бажання відстоювати інтереси російського аграрія за будьяких умов наділенням його землею наштовхується на ленінську критику меншовицької
програми муніципалізації землі. Реформістські ідеї «муніципального соціалізму» у В.
Леніна викликали негативну реакцію, перш за все, за намагання притупити класову
боротьбу та зберегти панування буржуазії. «Муніципалізація, - писав Ленін, - є
реакційний лозунг, що ідеалізує середньовічну осібність областей, притупляє в
селянстві усвідомлення необхідності централізованої аграрної революції» [13].
Водночас намагання Леніна вирішити аграрне питання революційним шляхом
диктувалося не тільки його прихильністю до марксизму. Насамперед воно
зумовлювалося відсутністю на державному рівні конкретних кроків щодо здійснення
кардинальної земельної політики, яка б відповідала реаліям часу. Ні оренда землі, ні
купівля її через Селянський банк, ні політика переселення до Сибіру, ні ліквідація
викупних платежів у 1907 р. вже не могли покращити положення селянства, яке було
пограбоване так званою реформою. І хоча уряд вимушений був вступити на шлях
проведення ринкових реформ в російській економіці після 1905 р., його політика
лавірування між реакційним дворянством та ліберальною буржуазією у вирішенні
земельного питання призвела до незавершеності столипінської аграрної реформи.
На той час у державі налічувалося близько 12,8 млн. селянських дворів, із яких 2,8
млн. вже з 1861 р. знаходилися в подвірному землеволодінні. За 1907-1914 рр. із
общинного землекористування вийшло майже 2,5 млн. домогосподарств. За декілька
років в країні створилося приблизно 400 тис. хутірських господарств. Паралельно
відбувався
активний
процес
економічного
витіснення
поміщиків
із
сільськогосподарського виробництва. До 1917 р. Селянський банк володів власним
земельним фондом у 6, 7 млн. дес., із якого майже 5 млн. дес. складали землі, куплені у
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поміщиків. Останні продали приблизно 11 млн. дес. землі, тим самим скоротивши своє
землеволодіння без революцій та експропріацій [14]. При підтримці Держбанку
почалося стрімке зростання спочатку кредитних, а потім і виробничих, споживчих
кооперативів, що значно покращило становище селянства. Проте в цілому в країні не
була вирішена проблема голоду та аграрного перенаселення. Сільське господарство
залишалося в основі своїй екстенсивним. Сільськогосподарські машини, мінеральні
удобрювання використовувались, в основному, лише у великих спеціалізованих
господарствах.
Таким чином, головна причина незавершеності перевороту в аграрній політиці
полягала не в наділенні селянства землею в розумінні права власності. Оскільки для
проведення аграрних перетворень в країні не було відповідної законодавчої,
матеріальної та фінансової бази, то їх стали прискорювати за рахунок посилення
адміністративних заходів. Отже, положення В. Леніна про остаточне знищення
поміщицького землеволодіння, як єдиний варіант вирішення аграрного питання, більше
відповідало політичним завданням більшовицької партії.
Діалектична єдність суперечливих наслідків капіталістичної еволюції Росії – один
з головних висновків Леніна. Його дослідження щодо розвитку сільського господарства
в умовах капіталізму завершується показом історичної місії капіталізму, наслідки
розвитку якого дуже різноманітні: з одного боку, він відіграє "прогресивну історичну
роль", докорінно перетворює усе економічне життя населення, втягує у світовий
товарний оберт усі (навіть відсталі) райони, відокремлює остаточно промисловість від
землеробства, перетворюючи останнє на галузь промислової діяльності, концентрує
виробництво, сприяючи його технологічному прогресу, удосконалює виробничі
процеси та підвищує продуктивності праці, створює нові індустріальні центри,
породжуючи інтенсивну рухомість населення, збільшує добробут робітників, покращує
їх побут, спосіб життя, становище у цілому тощо; а з другого – він призводить до
загострення протиріч у суспільстві, яке ще повністю не звільнилось від численних
залишків старого, але вже встало на шлях зародження нових антагонізмів. [15].
Аналіз творів В. Леніна початку ХХ ст. показує їх тенденційність, всебічне
підкреслювання в них класових протиріч, класової боротьби. Дослідження «Розвиток
капіталізму в Росії», в якому автор розглядає економічні питання з наукової точки зору,
стало ідеологічним підґрунтям для праць В.І. Леніна цього періоду, які мали відверто
практичне спрямування.
Узагальнюючи матеріали розвитку капіталізму на селі в різних країнах і досвід
селянського руху, Ленін дійшов висновку про два типи еволюції капіталізму в
сільському господарстві ("прусському" і "американському"), які проявилися виразно в
"економічній історії Росії". На його думку, в першому випадку основним змістом
еволюції є переростання кріпосництва в кабалу і в капіталістичну експлуатацію на
землях феодалів – поміщиків – юнкерів. У другому випадку основний фон –
переростання патріархального селянина в буржуазного фермера. За словами Леніна,
«боротьба селянських і поміщицьких інтересів, яка проходить червоною ниттю через
всю пореформену історію Росії і становить економічну основу революції, є боротьба за
той чи інший тип буржуазної аграрної еволюції» [16].
Історичний процес В. Ленін розглядав як закономірне і неухильне наближення до
реалізації соціалістичного ідеалу. Проблеми, що постали в економічній структурі Росії
на початку ХХ ст., Ленін розглядав через співвідношення реформи до революції 1905 р.
Виходячи з цього він надає важливого науково-історичного значення зв'язку суспільноісторичних напрямів, прагнень та тенденцій 1861 р. і тих завдань, що виникли в
аграрному секторі на початку ХХ ст. в Росії. «Реформа 1861 року, - писав В. Ленін, лишилася тільки реформою через крайню слабість, несвідомість, розпорошеність тих
суспільних елементів, інтереси яких вимагали перетворення» [17]. Давши, на його
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думку, поштовх розвитку капіталізму, вона не змогла запобігти революційним подіям
1905 р.: «61-ий рік не зумів запобігти дев'ятсот п'ятому» [18].
На противагу «легальним марксистам» (П.Б. Струве, М.І. Туган-Барановський,
С.М. Булгаков, М. Бунге та іншим), які виступали за поступовий, еволюційний
розвиток суспільства, за «тотожність російського економічного розвитку з
західноєвропейським», В.І. Ленін, відхиляючи шлях еволюційного розвитку суспільноекономічної ситуації, що склалася в сільськогосподарській галузі на початку ХХ ст.,
подолання аграрної кризи бачив саме у революції [19]. У нього основна суперечність
капіталізму
пролягає
між
суспільним
характером
виробництва
і
приватнокапіталістичним привласненням. Теоретично обґрунтовуючи націоналізацію
землі, він довів, що вирішення аграрного питання із наданням селянству права
приватної власності на землю є перешкодою вільному і швидкому розвитку капіталізму
в Російській імперії. Свобода застосування капіталу до землі, свобода конкуренції в
землеробстві значно більша за умови вільної оренди, ніж за приватної власності [20].
Взагалі представники так званого легального марксизму критично аналізували
основоположні засади ортодоксального марксизму, доводили помилковість цілого ряду
економічних ідей В. Леніна і, зокрема, схематизм у визначенні соціалізму та шляхів
переходу до нього. Як писав М. Бердяєв: «В. Ленін здійснив революцію в ім’я Маркса,
але не за Марксом» [21].
Зараз очевидно, що центральні висновки щодо імперіалізму у роботі Леніна під
впливом обставин (війна, зростання революційного руху, загострення політичних
пристрастей тощо) виявилися надмірно політизованими. В рамках ознак імперіалізму
був абсолютизований процес монополізації, знехтувана можливість збереження
конкуренції - рушійної сили розвитку, по суті виключений прогрес суспільства в
умовах капіталізму. Те, що Ленін називав вищою і останньою стадією, виходячи
головним чином із кількісних оцінок капіталізму, історично виявилося однією з нових
стадій. Оцінити таке положення, перебуваючи на позиції пролетаріату, що опинився
напередодні докорінних змін своєї структури та матеріального стану, було практично
неможливим. Політичний настрій на швидкий захват влади, перебудову суспільства,
підштовхував В. Леніна до політизації оцінок економічних процесів [22].
Таким чином, дослідження В.І. Леніна з розвитку сільського господарства
пореформеної Росії мали чітко виражений кон’юнктурний характер. Ленінська
доктрина стосовно вивчення минулого була однобічно орієнтована на конкретні
теоретичні і практичні питання завоювання політичної влади і здійснення
соціалістичного перетворення суспільства. Тому її автор багато уваги приділяв
розробці питань революційного характеру.
У творах В.І. Леніна соціально-класовий чинник значно перевищував за
значимістю економічний. Історичні події служили досліднику лише прикладами, які
відбиралися до заздалегідь розробленої схеми, висновки нерідко підганялися під
відповідні більшовицькі політико-ідеологічні установки. До уваги бралися лише факти,
які свідчили про надмірне багатство поміщиків, жорстоку експлуатацію селян. В
даному випадку вивчення сільського господарства мало підпорядковане значення,
Вивчаючи капіталізм, В. Ленін завжди зберігав принциповий підхід до явищ
громадського життя. По суті аналіз економіки підкорявся в його роботах головній, на
його думку, ідеї і головній "рисі" громадського розвитку - класовим стосункам і
класовій боротьбі. На початкових етапах науково-громадської діяльності такий підхід
давав позитивні результати і дозволяв знайти головні орієнтири в суспільному русі.
Проте у міру ускладнення економічної ситуації і громадських протиріч односторонній
аналіз почав приносити суперечливі наслідки. Підкорення історико-економічної
методології ідеологічним догмам надавало вже недостатньо повну або спотворену
картину дійсності.
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Історики неодноразово дискутували щодо поглядів В.І. Леніна на товарно-грошові
відносини, на формування ринку в умовах розвитку капіталістичної системи
господарства.
По мірі накопичення конкретного матеріалу і вдосконалення наукового аналізу
розвивалася ленінська концепція капіталізму. У науковій спадщині В.І. Леніна можна
виявити декілька аспектів аналізу капіталізму, коли він доходив нових висновків, що
принципово відрізняються від панівних поглядів. Особливу цінність мають
неопубліковані твори В. Леніна, написані ним наприкінці свого життя. Як зазначають
дослідники, він почав переконуватися у тому, що рухомим фактором розвитку
економіки продовжує залишатися не класова боротьба, а конкуренція виробників у
тому самому ринку, формування якого він розглядав первісно під кутом розвитку
виробничих відносин.
У радянській літературі була поширена теза, згідно з якою соціалістичне
суспільство виникає як би з нічого, поза зв'язком з попередньою економічною історією.
Багатократне підкреслення положення про те, що "соціалізм не може вирости стихійно
в надрах капіталістичного суспільства, і тому перед соціалістичною революцією окрім подолання і ліквідації капіталістичних громадських стосунків - постає незмірно
більш високе завдання: створення нового, соціалістичного суспільства" було прямим
наслідком спотворення ленінських поглядів на економічну історію. Погляд В. Леніна
на капіталізм, передусім, як на політичну систему антагоністичних класів, а не як
сукупність загальноісторичних законів розвитку суспільства, призвів до подальшої
деградації народного господарства в умовах радянської соціалістичної системи [23].
В. Ленін вважав, що російський капіталізм підготував та визначив можливість
соціалістичної революції, перед якою стояло завдання не ліквідувати капіталістичні
суспільні відносини, а реорганізація економіки з використанням усіх досягнень
капіталізму. Свідченням тісного зв’язку вищих форм капіталізму з соціалізмом є історія
боротьби В. Леніна за найбільш глибоке та послідовне застосування державного
капіталізму при радянській владі в умовах НЕПу. Між тим щодо питання наступності
соціалізму від капіталізму В. Ленін ставився дуже категорично.
Таким чином, оцінки впливу реформи 1861 р. на розвиток капіталізму на різних
етапах, зроблені В. Леніним, на шляху вивчення економічної історії, на жаль,
неодноразово спотворювались, частково замовчувались, цитувались у протилежному
сенсі, використовувались для надання авторитету положенням, далеким від дійсності.
Звільнення поглядів В. Леніна від інтерпретації, з одного боку, від прикрашування й
догматизування, з другого, вимагає нового прочитання й переосмислення його творів у
світлі реалій розвитку нашої країни на початку ХХІ ст. Тим більше, що в
архівосховищах залишається низка невиданих праць та документів В. Леніна, які ще
очікують свого часу для ретельного вивчення їх науковцями.
РЕЗЮМЕ
Здійснено аналіз поглядів В.І. Леніна щодо історичного значення реформи 1861 р.
та її наслідків у подальшій модернізації сільського господарства на шляху розвитку
капіталізму в Росії. Автор розглядає основні положення ленінської концепції розвитку
товарно-виробничих відносин на російському економічному просторі. Багато уваги
приділено еволюції поміщицького господарства в рамках капіталістичної формації і
тим соціально-економічним суперечностям, що виникають у перехідну добу
формування нових економічних відносин. Дана оцінка методологічним принципам В.
Леніна щодо вивчення економічної історії у нерозривному зв’язку з політичним
розвитком громадянського суспільства, зокрема на соціалістичному ґрунті.
Ключові слова: реформа, капіталізм, товарно-виробничі відносини, сільське
господарство, модернізація.
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РЕЗЮМЕ
Осуществлен анализ взглядов В.И. Ленина исторического значения крестьянской
реформы 1861 г. и ее последствий в дальнейшей модернизации сельского хозяйства на
пути развития капитализма в России. Автор рассматривает основные положения
ленинской концепции развития товарно-производственных отношений в российском
экономическом пространстве. Много внимания уделено эволюции помещичьего
хозяйства в рамках капиталистической формации и тем социально-экономическим
противоречиям, что возникают в переходной период формирования новых
экономических отношений. Дана оценка методологическим принципам В. Ленина по
изучению экономической истории в неразрывной связи с политическим развитием
гражданского общества, в частности на социалистической основе.
Ключевые слова: реформа, капитализм, товарно-производственные отношения,
сельское хозяйство, модернизация.
SUMMARY
There have been made the analyses of V.I. Lenin’s opinions as to the historical
importance of the peasants reform of 1861 and its consequences in the further modernization
of agriculture during the development of capitalism in Russia. The author deals with the basic
theses of Lenin’s idea of commodity-production relations in the Russian economy. Much
attention is paid to the evolution of the landlords’ farming in the context of capitalist
formation and to those social and economic contradictions occurring during the transitional
period of formation of the new economic relations. There have been made appraisal to
Lenin’s methodological principles as for the study of economic history inseparably linked
with the political development of the civil society, particularly on the socialist basis.
Key words: reform, capitalism commodity-production relations, agriculture during,
modernization.
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ДУХОВНЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
І.Грідіна
Актуальність тієї чи іншої теми врешті решт визначається тим, чи обіцяє її
вивчення приростити знання про минуле, здобути уроки в інтересах теперішнього і
майбутнього розвитку суспільства. Адже життєздатність останнього багато в чому
визначається вмінням вчитися.
Повне і всебічне вивчення духовного життя в Україні під час Другої світової війни
можливо лише за умов усвідомлення та врахування наукового доробку світової та
вітчизняної історичної науки в цьому напрямку. Отже, метою даної статті є визначення
ступеню вивченості духовної складової життя українського населення за умов Другої
світової війни.
Духовне життя українського суспільства у вітчизняній науці до сьогодні не
виокремилося як предмет узагальнюючих досліджень. Саме тому з’ясування ступеню
вивченості досліджуваної проблеми доцільно проводити у двох площинах. По-перше,
вивчення та аналіз історіографії, що виникла в результаті накопичення знань про
розвиток українського суспільства у конкретно-історичний період Другої світової
війни. По-друге, це виокремлення та вивчення наукового доробку, який безпосередньо
стосується окремих аспектів духовного життя населення.
Війна як об’єкт історичної науки, охоплюючий
цілий комплекс воєннополітичних,
дипломатичних,
економічних,
соціальних,
культурно-освітніх,
© Грідіна І., 2010
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національних, релігійних, морально-психологічних проблем, завжди приваблювала
увагу не тільки вчених, але й публіцистів, письменників, кінематографістів,
художників.
До початку 90-років минулого століття у Радянському Союзі було видано більше
20-тис. досліджень з історії Другої світової і Великої Вітчизняної війн. Саме тоді було
закладено потужну фактологічну базу, яка дозволила вийти на рівень фундаментальних
узагальнюючих досліджень [1].
Не заперечуючи величезний доробок радянської історіографії Другої світової і
Великої Вітчизняної війн, сучасна історична наука визнає, що за радянських часів
сформувалася жорстка схема-конструкція у дослідженні їх історії, відхилення від якої
не допускалося. Історіографія цієї події аж до розпаду СРСР постійно знаходилась під
контролем держави і багато у чому перетворилась на галузь партійної пропаганди [2].
Як зазначив вітчизняний дослідник О.Є.Лисенко, у радянські часи було вироблено
пріоритетні напрями вивчення й висвітлення подій воєнної доби і заздалегідь
розставлено «наголоси, знаки оклику й застережні знаки. Одні тематичні ніші, як-то,
бойові дії регулярних збройних сил, партизанів і підпільників, зусилля радянського
тилу, масовий героїзм і трудова звитяга, злочини окупантів тощо, піднімалися на щит, а
на інші, – зокрема втрати Червоної армії, помилки й невдачі радянської військовополітичної верхівки, недоліки в організації радянського Руху Опору, ставлення
тоталітарного сталінського режиму до власного народу, репресивно-каральну систему,
проблему колаборації, міжнаціональні стосунки у той період – було накладено
табу» [3].
Розкріпачення суспільної свідомості під час війни, надії на демократизацію
суспільства після неї вимагали від радянської влади створення нового міфу –
глорифікованого і героїзованого, а тому часто-густо відверто сфальсікованого, міфу
про «Велику Вітчизняну війну радянського народу», який мав працювати на
згуртування радянських людей довкола Комуністичної партії, їх мобілізацію на нові
трудові звершення. Міф мав підкріпити віру в керівництво країни, яка була підірвана
передвоєнними репресіями, голодомором, колективізацією, а на початку 40-х років –
невдачами у Зимовій війни проти Фінляндії та на радянсько-німецькому фронті. Перед
агітпропом стояло завдання стерти з пам’яті негативний вплив передвоєнних
зовнішньополітичних кроків, методів радянізації Західної України, шоку від поразок
Червоної армії і т.ін.[4]. Письменник В.П.Астафьєв та інші ветерани на прагнення у
післявоєнні роки відлакувати події 1941-1945 рр. висловлювались доволі однозначно:
«Ми були на іншій війні» [5].
Отже, одразу після 1945 р. для об’єктивного вивчення учорашнього минулого не
було відповідних політичних, економічних і культурних умов. Пізній сталінізм не
представляв будь-якого публічного простору для того, щоб ставити питання про хід
минулої війни. Першим і єдиним «істориком» війни був сам Сталін, який і «привів
народ до перемоги». Ще в ході війни треба було знайти пояснення причинам воєнних
поразок. Тому відпрацьовувалась загальновідома сталінська концепція грубого і
підступного порушення радянсько-німецького пакту про ненапад, численної переваги
німецької армії над радянською у бойовій техніці та живій силі та інші добре відомі
причини. Але, водночас треба було давати пояснення і перемогам «всупереч таким
серйозним перевагам німецької армії». В ході війни Сталін неодноразово
висловлювався про джерела перемоги Радянського Союзу над своїми супротивниками,
які в узагальненому вигляді представлялись як перевага суспільного устрою,
економічної основи, життєздатність багатонаціональної держави, дружба народів, що
визначали, зокрема, духовну єдність і потенціал радянського суспільства.
У подальшому склалася своєрідна традиція переписування та деформування
історіографії Великої Вітчизняної війни з-за особистої зацікавленості керівників країни
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в оцінках її основних подій і діячів. Журнал «Тайм» з цього приводу писав: «СРСР – це
єдина країна в світі, де минуле не передбачуване» [6].
Після смерті Сталіна за 18 місяців до ХХ з’їзду КПРС у журналі «Вопросы
истории» стали з’являтися вимоги покласти край прикрашенню сталінського періоду
історії. Так, у доповіді М.С.Хрущова стверджувалося, що війну виграв не Сталін, а
«весь радянський народ». Разом з тим доповідь М.С.Хрущова так само залишалася
закритою і після того, як була усно зачитана на чисельних партійних зборах. Вона так
само перетворилась на міф «про таємну доповідь», в той час як червнева постанова ЦК
КПРС 1956 р. неодноразово публікувалась в СРСР і за кордоном. І все ж таки виступ
М.С.Хрущова призвів до більш легкого доступу дослідників до архівів, до видання
нових наукових журналів («Вопросы истории КПСС», «История СССР», «Новая и
новейшая история», «Военно-исторический журнал»), створення робочої групи при
академічному видавництві «Наука» під керівництвом академіка Олександра Самсонова
(яка усього опублікувала 90 книг, серед яких – 50 воєнних мемуарів) і, в решті решт,
до завершення шеститомної праці «История Великой Отечественной войны», яка
виходила у світ з 1960 по 1965 р. Ця колективна праця, створена в Інституті марксизмуленінізму при ЦК КПРС, і в якій хоч і без подробиць повторювались критичні
формулювання М.С.Хрущова, довгий час вважалась як одне з «найбільш серйозних
описань війни» [7].
Черговим етапом у зміні курсу стосовно вивчення історії Великої Вітчизняної
війни стала книга О.Некрича [8]. У різких тонах радянський історик описував наслідки
розв’язаних Сталіним репресій проти «кращих командирів» Червоної армії, помилкову
оцінку Сталіним міжнародного становища до початку 1941 р. та ін. Дискусія навколо
цієї книги, що розгорнулась у 1966 р. і репресії, які здійснювались після цього проти
автора вимусили його емігрувати у 1976 р. Це стало прелюдією перемоги
«сталіністського бачення» історії Великої Вітчизняної війни і ознаменувало початок
кінця ледве початого процесу «пророботки минулого»[9]. У 1965 р. було прийнято
рішення про необхідність створення нової, 12-томної праці з історії Другої світової
війни [10]. Цей твір, який виходив у світ з 1973 по 1982 рік, за справедливим висловом
німецького дослідника І.Хеслера «став символом багатослівної, але пустопорожньої
пишнобарвності, ставши з середини 1960-х рр. і майже до 1985 р., концептуальним
орієнтиром для усіх інших досліджень з історії Другої світової війни» [11]. Саме тоді,
20 років по тому після закінчення війни 9 травня було зроблено вихідним днем і стало
супроводжуватись святкуваннями, які затьмарювали своїм блиском навіть роковини
Жовтневої революції. Поряд з міфом про заснування Радянського Союзу другим
стовпом легітимності став міф про «священну війну». Офіційні пам’ятні заходи з того
часу доповнювались зведенням монументальних пам’ятників і культивуванням в
школах і громадських закладах культу героїв, закликаних прищеплювати моральні
цінності. В такий спосіб охопленням офіційними пам’ятними заходами декількох
поколінь відбувалась їх соціальна інтеграція. Але саме тоді, виникли свідоцтва
переживших війну поколінь, які представляли її як найкращу фазу у радянській історії,
коли люди усвідомлювали, за що вони борються та вмирають.
Немає сенсу докладно зупинятися на концептуальних засадах та тематиці
досліджень цього періоду радянської історіографії Другої світової та Великої
Вітчизняної війни, адже ця проблема знайшла своє гідне місце у публікаціях як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Узагальненою характеристикою створеного
у цей час масиву досліджень можна вважати висновок вітчизняного історика
М.В.Коваля: «То ж і виходило, що у глянцево-лакованій офіційній версії історії
найбільшої з усіх війн людства не знаходилося гідного місця для належного показу ні
безмірної народної трагедії, ні вирішальної ролі народу у врятуванні Батьківщини»
[12].
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При цьому, незважаючи на те йшлася мова про військові операції, або стан
культури, радянські історики вивчали війну переважно на макрорівні. «Масштабні
бойові дії, переміщення продуктивних сил і трудових ресурсів, відбудовна епопея,
партизанський рух, окупаційний режим, збитки, заподіяні війною, – все це
розглядалося на базі мета-наративів за допомогою глобальних концепцій», – констатує
О.Лисенко [13]. На периферії дослідницького інтересу залишалися «малі життєві
світи», доля певних категорій населення й окремої людини (виняток становлять
біографічні наративи вождів, полководців та окремих героїв). Макроісторичні
дослідження були закономірними в радянській історіографії, адже базувались на суто
формаційному підході, де історичний процес – це прогресивна зміна суспільноекономічних формацій, а війна – суспільне явище, продовження політики
насильницькими засобами. Тематика досліджень змінювалась в межах політичної
кон’юнктури як всередині СРСР, так і його міжнародного становища («відлига»,
«холодна війна»). Не дивно, що історіографія Другої світової та Великої Вітчизняної
війн перетворилась майже на окрему галузь історичної науки. Адже сама пам’ять про
останню світову війну стала лакмусовим папірцем як наукової, так і буденної
свідомості радянського і пострадянського суспільства. Так, за думкою І.Хеслера,
переоцінка її історії після 1987 р., русифікація її образу після 1991 р. призвели до того,
що за виключенням Великої Вітчизняної війни, жодне інше центральне явище
радянської історії більше вже не викликало позитивних асоціацій і не удостоювалось
збереження у пам’яті суспільства [14].
В контексті зазначених ідеологем в радянській історіографії досліджувались і
проблеми духовного життя радянського суспільства в роки Великої Вітчизняної війни.
При цьому сам цей термін мав скоріш виключне застосування, та й то в контексті або
ідеології, або культури. Так, у шостому томі «Истории Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941-1945» (М., 1965) у розділі четвертому «Торжество советской
социалистической идеологии» було вміщено підрозділ «Духовный облик советского
народа – народа победителя».
В межах пануючої концепції «КПРС – натхненник і організатор Перемоги
Радянського народу у Великій Вітчизняній війни» з’явилась величезна кількість
різноманітних досліджень, які висвітлювали керівну діяльність партії в конкретних
галузях суспільної діяльності, в тому числі, ідеологічній, політико-масовій, культурній
роботі [15]. Як правило, духовне життя висвітлювалось в межах традиційної схеми
розвитку культури узагалі [16] та її складових: місце та роль радянської інтелігенції,
видавнича діяльність, музика, література та мистецтво, наука та освіта [17].
Висвітлення радянською історичною наукою даних питань спиралось на
положення про морально-політичну єдність радянського суспільства, дружбу народів
СРСР, керівну роль комуністичної партії, масовий героїзм народу. Його відданість
соціалістичним цінностям, тісно ув’язувалась з виховними та пропагандистськими
завданнями. Особливо відзначалась і ніколи не піддавалась сумніву духовна єдність
радянського народу. Більше того, ця вкрай категорична концепція вчинила значний
вплив і на пострадянську, і на зарубіжну історіографію, принаймні, викликала в
останній запеклі дискусії.
Демонстрація патріотичних настроїв населення СРСР, в тому числі й окупованих
регіонах, підкріплювалась поодинокими згадками, як виключення з правил, про
окремих зрадників з числа ворогів народу або буржуазних націоналістів. При цьому
обов’язково підкреслювалось, що «подібні відщепенці не визначали духовний,
морально-політичний облік радянського народу. Його визначали мільйони воїнів,
робочих і колгоспників, службовців, які в полум’ї війни довели свою беззавітну
відданість Комуністичній партії і соціалістичній державі» [18].
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В такий спосіб картина духовного життя радянського суспільства зображалась
спрощено та однобічно.
Після розпаду СРСР в пострадянських країнах виникло природне бажання
створити власний – національний історичний наратив. Крім того, як цілком
справедливо зазначив В.Гриневич, Україна мало відрізнялася від більшості країн
Центральної і Східної Європи, в яких після падіння комуністичних режимів почались
кардинальні переоцінки історичного минулого. І в цьому плані мабуть жодна історична
подія не викликала таких наукових, політичних, ідеологічних та моральних
різночитань, як Друга світова та Велика Вітчизняна війни: «Тема Великої Вітчизняної
війни з часів проголошення у серпні 1991 р. незалежності української держави до
сьогоднішнього дня перебуває у центрі запеклих громадських дискусій і політичної
боротьби, достатньо чітко відображаючи невирішеність проблеми не тільки виробітки
нової «української ідеї», але й визначення стратегічних орієнтацій в системі координат
Захід-Схід» [19].
Сьогодні як вітчизняні, так і західні дослідники визнають наявність серйозного
конфлікту між націоналістичним і радянським (змінившим його пострадянським)
баченням останньої війни. При чому, якщо українські дослідники схильні до
абсолютного їх протиставлення, то західні відзначають низку типологічних схожостей і
фігур замовчування і вважають за потрібне вказати на ймовірне підсвідоме
запозичення, яке проявляється у схожій стилістиці і простій переміні місць героїв і
злодіїв у старій чорно-білій дихотомії [20]. Західноєвропейський дослідник А.Каппелер
застерігав, що переписана у чорно-білому ключі українська історія (в тому числі й
історія війни) може «мати небажане продовження: поняття «клас» заступить «нація», а
опис подвигів комуністів замінять подвиги націоналістів» [21].
Можна наводити багато як об’єктивних, так і суб’єктивних причин, що створили
таку ситуацію у вітчизняній історіографії. Але, на нашу думку, однією з головних, є
запозичена з радянських часів концепція, що історія – це політика, перекинута у
минуле. «Відсутність узгодженої державної ідеології, яка сьогодні, замість того, щоб
надати досліднику можливості створити умови для незаангажованого наукового
пошуку, чинить подвійний напівофіційний тиск з боку як пострадянської так і
української ненаціоналістичної ідеологій», – цілком слушно зауважив український
історик В.Нахманович [22].
Ми не бачимо сенсу вдаватися тут до дискусії, яка точиться протягом багатьох
років, тим більш, що вона знаходить своє гідне висвітлення на сторінках як наукових
академічних, так й інших видань. Як зауважив відомий російський історик В.П.Козлов,
«невідворотно настане час, коли Велика Вітчизняна війна стане предметом такого ж
вільного від догм і демагогії вивчення, як, наприклад, сьогодні, – історія Вітчизняної
війни 1812 р. Адже необхідність певної часової дистанції для осягнення історичної
істини давно є визнаною умовою історичного пізнання» [23].
Для нас важливим є те, що подібна «ідеологія» висвітлення війни, як і раніше,
залишала поза увагою головний суб’єкт історичного процесу – людину. Соціальна
сфера війни попри значну кількість праць, в яких розглядаються ті чи інші проблеми
цього спектру, в цілому залишається неопрацьованою [24]. Але, саме
антропоцентрична історія останньої війни, вивчення досвіду усіх, хто пережив ці
драматичні події є тим самим засобом подолання етнізації і конфронтації двох її
наративів.
Водночас, буде несправедливим стверджувати, що за роки незалежності у
вітчизняній історіографії Другої світової і Великої Вітчизняної війни не відбувалось
нового історіософського осмислення концептуальних засад її дослідження. Конкретні
завдання і шляхи створення історії війни на нових теоретико-методологічних засадах
виклав ще у 90-ті роки відомий її дослідник М.В.Коваль[25]. Змістовно вони стали
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своєрідною програмою – парадигмою вивчення і висвітлення української історії 19411945 рр. Вчений аргументовано вважав, що історіософське осмислення Другої світової і
Великої Вітчизняної війн як феномена, рубіжної події в історії світу і України
впродовж другої половини ХХ ст. слід визначити як першочергове завдання
дослідників. Нагальними в процесі його реалізації українською історичною наукою
повинні стати «внесення концептуальних коректив», постійна і поглиблена розробка
теоретичних питань історії війни, що повинно допомогти усуненню історіографічних
збочень. Але, разом з тим М.В.Коваль зазначав, що «сучасні теоретичні узагальнення й
до сьогодні не встигають за зливою інформативно-емпіричних даних» [26].
За останні роки бібліографія праць, що демонструють гуманістичні підходи в
дослідженні історії війни, поповнилась цілою низкою таких праць [27]. Найбільш
помітним внеском у розробку складної та багатогранної теми «Український народ у
війні 1939-1945 рр.» є доробок авторського колективу багатотомного серіалу «Книга
Пам’яті України», в якому вперше у вітчизняній історіографії війни поіменно названо
мільйони наших співвітчизників, що віддали своє життя за батьківщину, та
фундаментальний завершальний том цього проекту «Безсмертя. Книга Пам’яті
України» [28].
Підсумком багаторічної роботи провідних вчених України стало видання
«Політичної історії України», четвертий том якої охоплює період Другої світової війни
[29]. Авторами В.Кучером, В.Гриневичем, В.Ковалем переосмислено питання про роль
та місце України у протистоянні двох диктаторів, висвітлено внесок українців у
розгром нацизму.
У центрі уваги цих видань стоїть людина – цивільна і військова, будь-якого віку і
статі, національності, партійності. Здобувши статус самодостатніх об’єктів
дослідження, окремі соціальні групи населення постали як специфічні мікросвіти з
власним соціально-економічним, морально-психологічним, ментальним, етнічним,
конфесійним, культурно-освітнім наповненням.
Саме тому в контексті нашого дослідження нас цікавлять, в першу чергу
розробки, виконані в руслі соціальної історії.
Природно, що такий підхід використовувався у дослідженні найбільш
дискусійних, суперечливих тем. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної
армії у початковий період Великої Вітчизняної війни, проблеми ставлення населення
України до заходів радянського уряду, які проводились на початку війни, до
партизанської боротьби проти загарбників, до заходів окупаційної влади висвітлюється
у роботах Ю.О.Ніколайця [30].
Нового звучання набула проблема окупації у вітчизняній історіографії. Засади,
плани і конкретні заходи нацистів у сфері культури, їх ставлення до інтелігенції
досліджено у статтях М.В.Коваля, Г.Верби, Л.Бідоча, та ін. [31]. Як один з аспектів
культурного життя активно досліджується освітянська політика нацистської влади [32].
Вивчається стан окремих верств населення, що дає можливість простежити зміни у
соціальній та свідомісній стратифікації українського суспільства за умов окупації[33].
Доля пересічної людини під час окупації, її повсякденне життя, ставлення до
«нового порядку» різних політичних сил досліджуються на прикладі одного міста.
Подібні мікроісторичні розвідки дозволяють заповнити недостатньо вивчені сторінки
функціонування міського соціуму в умовах ворожого тилу [34].
Активно розробляється проблематика, у фокусі якої знаходиться ідеологія, що не
випадково. Стосовно періоду Другої світової війни це має особливе значення, оскільки,
по-перше, ідеологія відігравала надзвичайно велику роль у мобілізації окремих верств і
політично заангажованих груп населення; по-друге, ідеологічне «обрамлення» й
оформлення історії війни є тим чинником, який перешкоджає наближенню до
адекватного розуміння її доби [35]. Вплив на українське населення радянських,
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нацистських і самостійницьких ідеологічних структур на різних етапах війни
досліджується в роботах В.Шайкана [36]. В контексті формування німецького
інформаційного простору в окупованих регіонах висвітлює ідеологічний вплив
нацистської пропаганди О.М.Салата [37].
В контексті створення в окупованих регіонах України певного інформаційного
простору можна розглядати і дослідження, присвячені функціонуванню окупаційної
преси [38].
В категорії сучасних вітчизняних досліджень, які безпосередньо стосуються
духовного життя населення України в роки Другої світової війни, зокрема, його
свідомісної складової, окремо стоять праці В.А. Гриневича [39]. Вченим досліджуються
суспільно-політичні настрої та моральний стан населення, розглядаються механізми
впливу політичних інститутів і процесів на формування суспільно-політичних настроїв,
з’ясовуються особливості сталінської національної політики та пропаганди воєнної
доби у контексті політичних оцінок населення, участь партійно-радянської і творчої
еліт у формуванні ідеологічної моделі українського радянського патріотизму. Автор
доводить, що теза «про морально-політичну єдність радянського народу в роки Великої
вітчизняної війни» не відповідала реальності, суспільство України зустріло війну
розколотим, а спектр існуючих на той час суспільно-політичних настроїв був достатньо
широким. У результаті вивчення та аналізу великої кількості джерел відомчих архівів
В.А.Гриневич у своїх роботах вводить до обігу величезний масив нового
фактографічного матеріалу. Водночас, побудування більшості узагальнень на підставі
даних НКВС, який відстежував і фіксував в першу чергу нелояльні до радянської влади
настрої, роблять деякі з них достатньо упередженими. Не розглядається автором в
монографії [40], безпосередньо присвяченій настроям та моральному стану населення,
період окупації, що, на нашу думку, «розриває» процес еволюції змін настроїв та
ставлення населення до окупаційної та радянської влад.
Важливою складовою духовного життя є життя релігійне, яке стало предметом
активного вивчення сучасними вітчизняними дослідниками, зокрема за умов Другої
світової війни [41].
Віддаючи належне копіткої праці вітчизняних дослідників в актуалізації
антропоцентричного підходу у вивченні історії Другої світової війни, слід все ж таки
зазначити, що більшість з них виконується на примітивному конкретно-історичному,
фактологічному рівні [42].
Стосовно безпосередньо духовного життя населення України, то поки що
відбувається становлення теоретико-методологічних засад його дослідження, так зване
«осягнення духовності» [43]. При цьому,
наприклад, С.І.Дровозюк пропонує
здійснювати конкретно-історичний аналіз духовного життя через поняття «суспільна
свідомість», визнаючи що останнє не тотожне категорії «духовне життя», а лише
досить близьке до нього. Автор, оглядаючи доробок істориків за останнє десятиліття
цілком справедливо зазначив, що досягнення російської історичної науки у дослідженні
тих чи інших аспектів духовного життя народу є значно вагомішими, ніж української
[44].
Отже, вважаємо за доцільне проаналізувати окремо історіографічний доробок
російських дослідників у вивченні питань духовного життя населення в роки Другої
світової війни.
Як і в Україні, за останні роки провідним напрямом в розробці історії Другої
світової і Великої Вітчизняної війн в російській історіографії стало звернення
дослідників до людини та її поведінки в екстремальних умовах воєнного часу. Значно
зросла кількість робіт, присвячених «людському виміру» війни, виконаних в контексті
таких сучасних дослідницьких напрямів, як соціальна історія, мікроісторія та,
особливо, воєнно-історична антропологія [45]. Значну увагу російські історики у 199032
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ті роки приділяли вивченню менталітету радянського суспільства в роки війни [46]. В
той же час, розробка даної проблеми дослідниками воєнної теми супроводжувалось
часом вільним тлумаченням змісту понять «менталітет» і «ментальність», використання
для їх характеристики сукупності усіх уявлень та почуттів радянської людини, масової
свідомості радянського соціуму [47].
Переоцінкам піддаються масова свідомість радянського суспільства,
безпосередньо духовне життя країни під час війни [48]. Вказуючи на переважання у
суспільній свідомості громадян державного патріотизму, джерела якого пов’язуються
вже не з комуністичною ідеологією, а з традиціями країни, визнається налаштування
значної частини населення проти радянської влади, особливо в західних регіонах
країни. Водночас, даючи визначення поняттю «духовність», Н.І.Кондакова ототожнює
його з поняттям «духовна культура», що й визначило змістовне висвітлення проблеми
за схемою радянських концепцій: критеріями духовності радянського суспільства
називаються «гуманізм, патріотизм, міжнаціональна єдність, прирощення розуму та
доброти» [49].
Суперечливу картину духовного обличчя фронтового покоління розкривають
роботи О.С.Сенявської, які отримали за останні роки широкого визнання. Дослідниця
визначає чинники, які на кожному етапі війни формували духовний образ
різноманітних представників фронтового покоління в залежності від соціального
становища, статі, віку, роду військ; механізми формування героїчних символів війни
[50]. Але, об’єктом дослідження історика виступає людина, що воює, для чого
О.С.Сенявська вводе до обігу спеціальний термін «комбатант» (від французького
«воїн», «боєць»), щоб охарактеризувати особливий психологічний тип такої
особистості.
Достатньо популярними сюжетами в контексті формування певної картини світу
радянських людей стало дослідження еволюції образу «ворога» та «союзника» на
різних етапах війни, відчуття очікування війни та складення уявлень про неї,
сприйняття народом окремих зовнішньополітичних актів радянського уряду [51].
В межах дослідження історії церкви і релігійної політики в СРСР в 1941-1945 рр.
[52] російськими вченими порушуються питання розвитку «народної» («побутової»)
релігійності, як складової духовного життя населення. При цьому основна маса
досліджень присвячена Російській православній церкві і вкрай рідко стосується долі
інших конфесій у воєнні роки, що пояснюється фактично ігноруванням їх радянською
владою.
У цілому, сучасні дослідження російської історіографії різних аспектів духовного
життя радянського суспільства в роки війни ґрунтуються на симбіозі різноманітних
наукових і світоглядних принципів, але більшість з них відрізняє непозитивістське
прагнення до об’єктивності, що виражається у «поверненні до документу і факту».
Поняття «духовне життя» також часто асоціюється з культурним, релігійним життям,
ототожнюється або з суспільною свідомістю, або з менталітетом. Велика кількість
авторів намагаються використовувати розробки зарубіжної соціальної науки у
висвітленні даних проблем.
Слід визнати, що саме представники західної школи, поєднуючи у своїх розробках
міждисциплінарні підходи та методи, створили традицію концептуальних, наскрізних
досліджень, не зв’язаних прагненням нагромадити купу фактографічного матеріалу під
кожний висновок та узагальнення.
У західній історіографії проблематика духовного життя радянського суспільства
знайшла своє відображення у дослідженні сутності функціонування самої сталінської
системи, реконструюванні портрету соціального типу homo soveticus, для якого
сталінізм був природним середовищем проживання.
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Ми не будемо докладно зупинятися на аналізі усіх досліджень сталінської епохи,
вони настільки численні, що створили потужний масив історіографічних розробок.
Так, в Росії у 2007 р. з ініціативи Видавництва «Российская политическая
энциклопедия» Фонду першого Президента РФ Б.Єльцина, за підтримки Державного
архіву РФ, Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного товариства
«Мемориал», Інституту наукової інформації суспільних наук РАН працює проект
«История сталинизма. В 100 томах», в межах якого вже видано більше 80 книг [53].
Висунута у 50-ті роки теорія тоталітаризму на довгі роки визначала напрями
досліджень. Родоначальниця цієї теорії Х.Арендт своєю класичною працею, яка
вийшла в Америці у 1951 р., відкрила поле для діяльності в аналітичному дослідженні
загальних структур тоталітарної влади [54]. «Батьки» традиційної совєтології
займались переважно політичними питаннями: правляча партія, її офіційна ідеологія,
спосіб прийняття рішень, організація всенародної підтримки, управління країною [55].
Але, створена під час «холодної війни» концепція, згодом стала піддаватися
критиці за категоричні та однобічні характеристики радянського суспільства як
«імперії зла та насильства».
Так звані «ревізіоністи нового покоління» прагнули віднайти джерела тоталітарної
системи, а для того почали писати «історію знизу». Перегляд совєтологічних кліше
призвів не тільки до більш глибокого аналізу сталінізму, але й до більш
неупередженого
у
порівнянні
з
традиційною
совєтологією
(страшний
режим/страждаючі маси) та тверезого від лівих симпатій погляду попередніх
ревізіоністів. Замість традиційного протиставлення «режиму» і пригнічених мас
постревізіоністи пропонують побачити їх спільні дії, адже вони вбачають джерело
терору не в режимі, а в самих масах, політична культура яких така, що вони
невідворотно відтворюють саме такий режим, який лише інституційно оформлює
масову агресію і колективну зневажливість до індивідуального і приватного життя [56].
Можна погоджуватись з такою постановкою питання, можна ні, але на наш
погляд, саме постревізіоністи ближче з усіх у розумінні сталінської епохи крізь призму
сприйняття її людьми підійшли до реконструювання духовної атмосфери радянського
суспільства. Вчені намагаються проникнути за ширму пропаганди, відповісти на
запитання, як по-справжньому жили і думали люди різних соціальних прошарків, чому
раділи, якими засобами намагались покращити своє життя [57].
Багатоаспектність духовного життя суспільства вимагає вивчення кожного його
фрагменту, а також тих чинників які на нього впливають. Отже, в межах
міждисциплінарного підходу нами було залучено не тільки історичні, але й
політологічні, соціологічні, філософські, філологічні, лінгвістичні дослідження, які так
чи інакше висвітлюють різні фрагменти духовного життя людини.
У дослідженні соціальної структури населення України нами було застосовано
декілька підходів, в яких за основу трактування соціальної стратифікації, беруть до
уваги не тільки економічний капітал, вимірюваний у категоріях власності і доходу, а й
культурний (освіта, особливі знання, вміння, стилі життя), соціальний (соціальні
зв’язки), символічний (авторитет, престиж, репутація). Представляють інтерес
дослідження, в яких піднімаються питання існування таких категорій населення, які не
були заявлені у традиційній класовій структурі радянського суспільства [58].
Матеріальне забезпечення населення, його умови життя, без чого не можна
говорити про духовні потреби, досліджуються в роботах О.Осокіної [59]. Авторка не
згодна з тезою про абсолютне покращення життя у 30-ті роки, навпаки стверджує, що
«в мирні часи радянські люди пережили те, що населення багатьох воюючих держав не
відчуло навіть під час Другої світової війни» [60]. Забезпечення радянського населення
житлом мало значення не тільки у задоволенні його матеріальних потреб, але й
створювало певний світогляд, виступало своєрідним символом, а комунальне життя –
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уособлювало колективістський тип радянського суспільства, про що йдеться мова в
дослідженнях І.Орлова та С.Коткіна [61].
Створення зовнішнього ідеолого-герменевтичного світу радянської людини
розкривається в праці М.Геллера, присвяченій формуванню «нової» радянської
людини [62]. Впливам на свідомість людини, зокрема і радянської, присвячені роботи
С.Г.Кара-Мурзи, Г.Почепцова, В.Крисько, Л.Леонтьєвої [63] та ін.
Особливу ж увагу нами приділено функціонуванню духовного життя радянської
людини у його внутрішньому вимірі. Проблеми мови та мовного дискурсу, як
відображення духу епохи, зокрема радянської, сьогодні є досить перспективним
напрямом дослідження, але здійснюються вони переважно філософами, соціологами,
філологами [64]. Відображення еволюції радянського патріотизму у мовному дискурсі
вивчено В.Гриневичем та Н.Соболєвою на прикладах створення радянських державних
гімнів [65].
Побутування у фольклорі кожного народу жанрів, що відбивають його уявлення
про історичне минуле завжди привертало дослідників. Особливо це стосується
розробок, де об’єктом вивчення виступає людина. Разом з тим в сучасній вітчизняній
історіографії ми маємо лише поодинокі розвідки у вивченні відображення радянської
дійсності українського народу в народній творчості. У статті В.Борисенко на
фольклорних матеріалах висвітлюються питання голодомору 1932-1933 рр. [66].
Г.Г.Грінченко проаналізовано характерні зразки фольклору примусових робітників
нацистської Німеччини, що були опубліковані в СРСР з середини 1940-х до середини
1980-х років [67].
Одним із засобів виживання під час війни були гумор та сміхова культура. На
сьогоднішній день їх дослідження в історичному контексті фактично не ведеться. Так,
можна навести лічені приклади конкретно-історичного висвітлення цієї теми
вітчизняною дослідницею О.В.Стяжкіною [68]. Усі інші розробки з даної проблеми
належать або філософам, або політологам, або філологам, або соціологам [69].
Отже, історіографічний аналіз дослідження такої проблеми, як духовне життя, дає
підстави робити висновки, що це явище не стало предметом спеціального історичного
дослідження, а здійснювалось в контексті загальноприйнятої схеми висвітлення його
окремих проявів: освіта, культура, релігія, суспільна свідомість, що великою мірою
пояснюється невизначеністю самого цього терміну, його смислового обсягу та
аналітичного тезаурусу. Усвідомлення та врахування наукового доробку світової та
вітчизняної історичної науки, який так чи інакше стосується предмету нашого
дослідження, дає підстави для вивчення духовного життя населення України у двох
взаємопов’язаних площинах. По-перше, це вивчення духовного життя, яке відбувається
у зовнішньому вимірі – в ідеолого-герменевтичному просторі радянської та нацистської
ідеологій. По-друге, це – внутрішній вимір духовного життя людини крізь призму її
світосприйняття, самоідентифікації, уявлень про друзів та ворогів, минулого та
майбутнього.
РЕЗЮМЕ
У статті аналізується ступінь вивченості духовної складової життя населення
України за умов Другої світової війни. Робиться висновок про те, що ця проблема у
вітчизняній історіографії не стало предметом спеціальних історичних досліджень.
Ключові слова: духовне життя, історіографія, Друга світова війна, Велика
Вітчизняна війна.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется степень изученности духовной жизни населения Украины
в годы Второй мировой войны. Делается вывод о том, что эта проблема в
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отечественной историографии не стала предметом специальных исторических
исследований.
Ключевые слова: духовная жизнь, историография, Вторая мировая война,
Великая Отечественная война.
SUMMARY
Extent of studying of spiritual life of Ukrainian population in the years of the Second
World War is analyzed in the article. The conclusion is made that this problem in native
historiography did not become the subject of special historical research.
Key words: spiritual life, historiography, Second World War, Great Patriotic War.
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ:
1. Лысенко А. Нерешенные проблемы истории Великой Отечественной и Второй
мировой войн. К 60-летию освобождения Украины от гитлеровских оккупантов //
Зеркало недели. – 2004. – 30 октября – 5 ноября.
2. Золотарев В.А. Проблемы изучения истории Великой Отечественной войны // Новая
и новейшая история. – 2000. – № 2. – С.3.
3. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен
історичної пам’яті // Укр. іст. журн. – 2004. – № 5. – С.4.
4. Там само. – С.5.
5. Гареев М.А. Об изучении истории Великой Отечественной войны // Новая и
новейшая история. – 1992. – № 1. – С.3.
6. Цит. за: Мерцалов А., Мерцалова Л. Сталинизм и война. – М., 1998. – 432 с. – С.11.
7. Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская
историография / Под ред. Ю.Н.Афанасьева. – М., 1996. – С.284-285.
8. Некрич А. 22 июня 1941. – М., 1965.
9. Хеслер И. Что значит «Проработка прошлого»? Об историографии Великой
Отечественной войны в СССР и России // Память о войне 60 лет спустя: Россия,
Германия, Европа. – М., 2005. – 159.
10. История второй мировой войны 1939—1945. Т. 1-12. – М., 1973—1982.
11. Хеслер И. Указ. соч. – С.160.
12. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняних війнах (1939-1945
рр.). – К., 1999. – С.66.
13. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен
історичної пам’яті. – С.9.
14. Хеслер И. Указ. соч. – С.164.
15. Идеологическая работа КПСС на фронте (1941–1945 гг.). – М., 1960; Комков Г. Д.
Идейно-политическая работа КПСС в 1941–1945 гг. – М., 1965; Кондакова Н. И.
Идеологическая победа над фашизмом 1941–1945. – М., 1982 и др.
16. Советская культура в годы Великой Отечественной войны. – М., 1976; Максакова Л.
В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. – М., 1977;
Культурное строительство в прифронтовых и освобожденных районах СССР в
1941–1945 гг. Сб. ст. – М., 1985 и др.
17. Савельев В. М., Саввин В. П. Советская интеллигенция в Великой Отечественной
войне. – М., 1974; Кононыхин Н. М. Партийная и советская печать в период
Великой Отечественной войны. – М., 1960; История советской музыки. 1941 – 1945.
– М., 1959. – Т.III; Очерки истории советского кино. 1939 – 1945. – М., 1959. – Т.II;
Комков Г. Д., Куманев В. А. К штыку приравняли перо… (Советская культура в
годы Великой Отечественной войны). – М., 1965; Суздалев П. Советское искусство
в годы Великой Отечественной войны. – М.–Л., 1965; Павловский А. Русская
36

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
советская поэзия в годы Великой Отечественной войны. – Л., 1967; Левшин Б. В.
Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны. – М., 1966;
Круглянский М. Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечественной войны. –
М., 1970; Левшин Б. В. Советская наука в годы Великой Отечественной войны. –
М., 1983 та ін.
18. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945.
– М., 1985. – С.64.
19. Гриневич В. Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании
украинского общества // Неприкосновенный запас. – 2005. – №2-3(40-41). – Ел.
ресурс:
[Цит.
2008,
12
травня].
–
Доступний
з:
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gri24.html.
20. Портнова Т. Обзор основной украинской исторической периодики за 2008 г. // Ab
imperio. – Ел. ресурс: [Цит. 2009, 12 травня]. – Доступний з:
http://net.abimperio.net/en/node/465.
21. Цит. за: Колесник І.І. Українська історіографія. XVIII – початок ХХ століття. – К.,
2000. – С. 127.
22. Нахманович В. Суб’єктивні проблеми дослідження історії народів України під час
Другої світової війни // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали 2-ї
Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. – К., 2007. – С.
227-262.
23. Козлов В.П.. Документы архивного фонда Российской Федерации по истории
Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. – 2000. – № 5. – С.3.
24. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен
історичної пам’яті. – С.10.
25. Коваль М. Україна: 1939—1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.,
1995; Його ж. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939—
1945): спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1999; Його ж. Друга світова
війна і Україна, 1939-1945 рр.: історіософські нотатки. – К., 1999.; Його ж. Друга
світова війна та історична пам’ять // Укр. іст. журн. – 2000. – № 3, 4 та ін.
26. Стецкевич В.В. Історія України в роки війни 1941-1945 рр.: теоретичний контекст
осмислення (деякі аспекти проблеми) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук.
статей. – К., 2002. – Вип.6. – С.27-28.
27. Вронська Т.В. Історичні зошити. В умовах війни: життя та побут населення міст
України (1943-1945 рр.). – К., 1995; Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і
жертовність: українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997; Головко М.Л.
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. –
К., 2004; Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і
військової зони окупації в роки Другої світової війни. – Кривий Ріг, 2005.
28. Безсмертя. Книга Пам’яті України, 1941-1945 рр. – К., 2000.
29. Політична історія України. ХХ століття. У шести томах. – Т.4. Україна у Другій
світовій війні (1939-1945). – К., 2003.
30. Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в
перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України): Автореф. дис.
канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський університет ім.. Т.Шевченка. – К., 1999; Його ж.
Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими
загарбниками. – К., 1998.
31. Коваль М.В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів //
Укр. іст. журн. – 1993. – № 9. – С.13-27; Його ж. М.В. Доля української культури за
«нового порядку» (1941-1944 рр.) // Укр. іст. журн. – 1993. – №11-12. – С.15-38;
Його ж. «Просвіта» в умовах «нового порядку» // Укр. іст. журн. – 1995. – № 2. –
С.37-42; Його ж. Теоретичні засади злочинних дій нацистів щодо української
37

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
культури та їх реалізація під час окупації України в 1941-1944 рр. // Повернення
культурних надбань України. Проблеми. Завдання. Перспективи. – Вип.7. Культура
і війна. Погляд через півстоліття. – К., 1996. – С. 12-20; Верба Г. Сторінки історії
Української академії наук в німецькій окупації (кінець 1941-початок 1942 рр.) //
Розбудова держави. – 1995 – № 3. – С.45-50; Бідоча Л. Українська інтелігенція в
період німецької окупації: соціальний портрет та історична доля // Сторінки воєнної
історії України. Зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 72-81.
32. Шайкан В. Українська освіта в добу гітлерівської окупації як засіб політичного
протистояння // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – 2007. – № 11. –
211-217; Добров П.В., Бистра М.О. Система освіти в Донбасі в роки Великої
Вітчизняної війни. – Донецьк, 2006.
33. Слободянюк М. Селяни України під нацистським окупаційним режимом, 1941-1944
рр. (на матеріалах південних областей) // Київська старовина. – 2000. – № 2. – С.4457; Нагайко Т. Життя селян на окупованій території України в роки Другої світової
війни (за матеріалами центральних областей). – Ел. ресурс: [Цит. 2009, 12 травня]. –
Доступний з http://www.history.org.ua/LiberUA/Book/voen_ist_11/16.pdf; Салата О.О.
Причини колабораціонізму української інтелігенції в умовах німецько-фашистської
окупації 1941-1944 років // Гілея: Зб. наук. праць. Історичні, філософські, політичні
науки. – К., 2009. – Вип. 22. – С. 111-118 та ін.
34. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). – Харків, 2006;
Борисов Г. «Дніпропетровськ, окупація». 25 серпня 1941 – 25 жовтня 1943 рр. //
Архіви України. – 2005. – Вип.. 1-3 (256). – С.248-255; Заболотня Т.В. Повсякденне
життя населення Києва в роки нацистської окупації: Автореф. дис. канд. іст. наук:
07.00.01/ Інститут історії України НАН України. – К., 2008; Її ж. Житлова проблема
в окупованому Києві // Укр. іст. журн. – 2006. – № 3. – С.158-172; Михайлик М.В.
Нацистська пропаганда в окупованому Києві // Укр. іст. журн. – 2006. – № 1. –
С.131-144 та ін.
35. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен
історичної пам’яті. – С.14.
36. Шайкан В.О. Ідеологічна підготовка нацистським керівництвом Німеччини нападу
на СРСР 22 червня 1941 року // Питання історії України: Збірник наукових статей .–
Чернівці, 2008. -№ ІІ. -С.49-56; Його ж. Радянізація західноукраїнських земель 1939
– 1940 рр. : ідеологічний аспект // Громадянське суспільство та проблеми
становлення особистості. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2009.– № 4.– С. 73-79 та ін.
37. Салата О. Засоби та механізми формування інформаційного простору України в
умовах Великої Вітчизняної війни // Гілея: Зб. наук. праць. Історичні, філософські,
політичні науки. – К., 2009. – Вип. 25. – С.321-330; Її ж. Формування німецького
інформаційного простору в рейхскомісаріаті України та в зоні військової
адміністрації (червень 1941 – 1944 р.). – Донецьк, 2010 та ін.
38. Титаренко Д.М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як
історичне джерело (1941-1943 рр.): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст.
наук. спец. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни. – Дніпропетровськ, 2002; Його ж. Умови функціонування окупаційної
преси на території України (зона військової адміністрації // Наукові записки.
Збірник. – К., 2006. – С.69-78; Рудий Г. Періодика України 1917-1940 рр. як
історичне джерело // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С.29-25; Курилишин
К.М. Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації (1939-1944):
автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст. наук. спец. 07.00.01 – Історія України. –
Львів, 2008 та ін.
39. Гриневич В.А. Сталінська модифікація ідеології радянського патріотизму
наприкінці 30-х – на початку 40-х років ХХ ст. // Проблеми історії України: Факти,
38

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 356-369;
Його ж. Напад Німеччини на СРСР і криза лояльності сталінському режиму в
Україні // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К., 2003. – Вип. 7, ч.
ІІ. – С. 100-115; Його ж. Від пролетарського інтернаціоналізму до російського
націоналізму: метаморфози сталінської політики та ідеології в роки війни
Німеччини проти Радянського Союзу 1941-1945 рр. // Сторінки воєнної історії
України: Зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 8, ч. ІІ. – С. 101-117; Його ж. До
питання про український радянський культурницький націоналізм у роки німецькорадянської війни 1941-1945 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження,
пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 345-370; Його ж. З
історії формування українського радянського патріотизму у роки радянськонімецької війни 1941-1945 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження,
пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 13. – С. 419-433 та ін.
40. Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої
світової війни (1939-1945 рр.). – К., 2007.
41. Стоколос Н.Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату
«Україна» в 1941-1942 рр. // Укр. іст. журн. – 2004. – № 3. – С.91-111; Волошин Ю.
УАПЦ, 1941-1944: Короткий історичний досвід. – Полтава, 1999; Гордієнко В.В.
Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні // Укр.
іст. журн. – 1998. – № 3. – С.107-119; Лисенко О.Є. Друга світова війна і доля
українських церков // Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. ст. Вип. 4. – К.,
2000. – С.101-108; Його ж. Релігійне питання у теорії та практиці українського
націоналізму в першій половині ХХ ст. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 6. – С.29-50;
Його ж. Церковне життя в Україні. 1943-1946. – К., 1998; та багато ін.
42. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен
історичної пам’яті. – С. 7.
43. Удод О.А. Історія: осягнення духовності. – К., 2001; Його ж. Історія в дзеркалі
аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей
українського народу в 1920-1930-х роках. – К., 2000; Дровозюк С.І. Духовне життя
українського селянства як предмет конкретно-історичного дослідження (20-ті роки
ХХ ст.) // Укр. іст. журн. – 1994. – № 5. – С.61-67; Його ж. Історіографія
національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр.
ХХ ст.: Автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра. іст. наук. спец. 07.00.06 –
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ін-т укр..
археографії та джерелознавства ім.. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2006.
44. Дровозюк С.І. Духовне життя Подільського селянства у 20-ті роки ХХ ст. – Ел.
ресурс: [Цит. 2009, 15 грудня]. – Доступний з: http://muzey.vn.ua/node/75.
45. Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической
науки // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи.
Перспективы развития. – М., 2002. – С.5-22; Кринко Е.Ф. Антропологический
ракурс в изучении истории Великой Отечественной войны // Человек на
исторических поворотах ХХ века. – Краснодар, 2006. – С.100-107 та ін.
46. Зима В.Ф. Менталитет народов России в войне 1941-1945 годов. – М., 2000.
47. Кринко Е.Ф. Проблемы духовного развития советского общества в годы Великой
Отечественной войны: историографические аспекты // Вестник Адыгейского
государственного университета: сетевое электронное издание. – 2005. – № 1. – Ел.
ресурс:
[Цит.
2009,
15
грудня].
–
Доступний
з:
www.vestnik.adygnet.ru/files/2005.1/16…1.pdf.
48. Козлов Н.Д. С волей к победе. Пропаганда и обыденное сознание в годы Великой
Отечественной войны. – СПб., 2002; Кондакова Н.И. Духовная жизнь России и
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – М., 1995.
39

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
49. Кондакова Н.И. Вказ. тв. – С.6, 7.
50. Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. – М., 1997; Її
ж. Психология войны в ХХ веке: Исторический опыт России. – М., 1999 та ін.
51. Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в
сознании армии и общества. – М., 2006; Голубев А.В. «Если мир обрушится на
нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. – М.,
2008; Невежин В. «Если завтра в поход…»: Подготовка к войне и идеологическая
пропаганда в 30-х-40-х годах. – М., 2007.
52. Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961. – М.,
1999; Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского
государства в 1943-1948 гг. – М., 2001; Шкаровский М.В. Крест и свастика.
Нацистская Германия и Православная церковь. – М., 2007; Його ж. Русская церковь
и Третий Рейх. – М., 2010 та ін.
53. Кип. Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография.
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 2009; Сталин и немцы: Новые исследования. – М.,
2009; Любин В.П. Дискуссии о тоталитаризме в Германии, Италии и СССР //
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2005. – Вып. 15. –
С.151-178 та багато інш.
54. Arendt H. The Origins of Totalitarianism. – New-York, 1951; Friedrich K., Brzezinsky
Z.Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, 1954, Moore B. Soviet Politics:
Dilemma of Power. Cambridge, 1955, Aron R. Democratie et totalitarisme. – Paris, 1965.
55. Bauer R.A. et al. How the Soviet System Works: Cultural, Psychological and Social
Themes. – Cambridge, 1956.
56. Кип Д. Новейшие западные исследования сталинизма // Кип Д., Литвин А. Указ соч.
– С. 14.
57. Geyer M., Fitzpatric Sh. Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. –
Cambridge, 2009; Everyday life in early Soviet Russia: Taking the revolution inside. –
Bloomington, 2006; Фицпатрик Ш. Повседеневный сталинизм. Социальная история
Совесткой России в 30-е годы: город. – М., 2008; Її ж. Социальная история
Совесткой России в 30-е годы: деревня. – М., 2001; Рольф М. Советские массовые
праздники. – М., 2009; Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. – Indiana
University Press, 2000 та ін.
58. Городяненко В.Г. Соціологія. Підручник. – К., 2003; Лаас Н. Соціальна
стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній
історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. – Ел. ресурс: [Цит. 2009, 12
травня].
–
Доступний
з:
http://www.history.org.ua/JournALL/xxx/14/7.pdf;
Вселенський М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. 1-е
сов. изд. – М., 1991; Попов В.П. Паспортная система в СССР (1932-1976 гг.) //
Социологические исследования. – 1995. – № 8, 9.
59. Осокина Е.А. Цена «большого скачка». Кризисы снабжения и потребление в годы
первых пятилеток // Советское общество: возникновение, развитие, исторический
финал: В 2 т. Т.1. От вооруженного восстания в Петрограде до второй
сверхдержавы мира. – М., 1997. – С.205-243; Осокина Е. Прощальная ода советской
очереди // Неприкосновенный запас. – 2005. – №5(43). – Ел. ресурс: [Цит. 2008, 21
вересня]. – Доступний з: http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/oso10.html
60. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в
снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. – М., 1999. – С.249.
61. Орлов И.Б. Жилищная политика советской власти в первое послереволюционное
двадцатилетие // Наука – сервису: VIII Междунар. науч.-практ. конф.: Сб. докл. на
пленарн. заседании. – М., 2003. – С.142-149; Коткин С. Жилище и субъективный
характер его распределения в сталинскую эпоху // Жилище в России: век ХХ.
40

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
Архитектура и социальная история. Монографический сборник. – М., 2001. – С.103112.
62. Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. – М.,
1994.
63. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Учебное пособие. Изд. 2-е. – К., 2006;
Почепцов Г. Информационные войны. – М.-К., 2000; Крысько В. Секреты
психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). – Минск, 1999;
Леонтьєва Л. Пропаганда як інформаційно-психологічний складник політичних
процесів. – К.-Львів, 2004.
64. Ожеван Н. Язык политики и языковая политика: посттоталитарные проблемы
преодоления
этноязыкоцентризма
//
Доступно
з:
[http://www.niurr.gov.ua/ukr/dialog_1999/ozhevan_3.htm]; Щербенко Е.В. Мова
тоталітарного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України. – 2002. – Вип..21. – С.206-219;
Забужко О. Мова і влада. – Ел. ресурс: [Цит. 2009, 12 травня]. – Доступний з:
[http://exlibris.org.ua/zabuzko/r02.html]; Барт Р. Разделение языков // Барт Р.
Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. М., 1989. – С. 528-529 та ін.
65. Гриневич В. Про історію творення та політико-ідеологічне звучання державних
гімнів СРСР та УРСР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К.,
2003. – №9. – С.295-312; Соболева Н.А. Создание государственных гимнов
Российской империи и Советского Союза // Вопросы истории. – 2005. – № 2. – С.
25-41.
66. Борисенко В. Відображення у фольклорно-етнографічних матеріалах трагедії
українського народу за часів радянської дійсності // Українознавство. – 2007. – №
3(24). – Ел. ресурс: [Цит. 2009, 12 травня]. – Доступний з: http://www.ualogos.kiev.
67. Грінченко Г.Г. «Раскинулись рельсы далеко…»: фольклор примусових робітників
нацистської Німеччини у публікаціях радянської доби // Вісник Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна. Історія України. Українознавство:
історичні та філософські науки. – Харків, 2008. – № 835. – Вип. 11. – С.103-122.
68. Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття. –
Донецьк, 2002. – Розділ 5.1. Освоєння жіночого образу у сміховій культурі; Її ж.
Женщина в пространстве смеховой культуры Украины во второй половине ХХ века
// Иной взгляд. Междисциплинарный альманах гендерных исследований. – Минск,
2002. – С.29-34.
69. Бергсон А. Смех. – М., 1992; Дмитриев А.В. Социология юмора: Очерки. – М., 1996;
Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. –
СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.
Надійшла до редакції 2.04.2010 р.
ББК Т1(0) 622-281
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ІСТОРІЇ ОСТАРБАЙТЕРІВ З
УКРАЇНИ
О.С. Мармілова
Період Другої світової війни був часом масштабних рухів населення як в
західному, так і в східному напрямках. Остарбайтери зазнали подвійного переміщення,
адже спочатку були вивезені на примусові роботи до нацистської Німеччини, а потім
репатрійовані до СРСР, пройшовши через процес перевірки на благонадійність
© Мармілова О.С., 2010

41

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
органами НКВС – так званої «фільтрації». Певне ідеологічне забарвлення тематики (з
одного боку жертви нацистських переслідувань, з іншого – люди, які хоч і примусово,
але працювали на ворога), а також тривалий час обмежений доступ до джерел
визначили складний і неоднозначний процес її наукового осмислення, який на сьогодні
не завершено. Навіть більше, на даний момент історіографія теми остарбайтерів з
України перебуває у стадії активного формування, наприклад, в останніх номерах
фахового тематичного видання «Сторінки воєної історії України» їй присвячена
найбільша кількість статей. Крім того, вивчення історії остарбайтерів має суспільний
резонанс через не так давно завершений процес виплати компенсацій та дискурс
«відшкодування історичної несправедливості примусовим робітникам Рейху».
Загальні риси наукового вивчення історії остарбайтерів з України розглянуто у
вступних частинах монографій Т. Пастушенко [1] та С. Гальчака [2]. Однак
спеціальних досліджень не має. Тож тема потребує подальшого дослідження.
Джерельною базою статті стали основні наукові праці, видані в період від
середини 1940-х рр. до сьогодення, що розкривають тему остарбайтерів з України.
Метою даної статті є визначення загальних рис та особливостей процесу
наукового вивчення історії остарбайтерів з України. Автором поставлені наступні
завдання: виділити і охарактеризувати окремі історіографічні періоди, проаналізувати
основні наукові праці (однак не всі, наявні на даний момент).
Вітчизняну історіографію проблеми хронологічно можна поділити на два етапи:
радянський (1940 – 1980-ті рр.) та незалежної Української держави (1990-ті –
сьогодення). Кожен період характеризується особливостями тематики, методології та
джерельної бази.
У радянській історіографії тема остарбайтерів не була достатньо висвітлена. Адже
історія примусової праці громадян СРСР у нацистській Німеччині не була тим
сюжетом, що входив до концепції героїчного подвигу радянського народу. Крім того
основний масив документів був недоступний для дослідників.
Розробку зазначеної теми радянською історіографією можна хронологічно
поділити на два періоди. В основу розгляду матеріалу в середині обох періодів
покладено принцип послідовності виходу праць через їх обмежену кількість. Перший
припадає на воєнні і перші повоєнні роки і характеризується емпіричним викладом
документального матеріалу. На цей час припадає найбільша кількість публікацій,
присвячених примусовій праці громадян СРСР у нацистській Німеччині та їх
репатріації. Переважно це – пропагандистські статті в газетах і журналах, невеликі
публіцистичні брошури журналістів, письменників та істориків. Після Нюрнберзького
трибуналу та завершення процесу репатріації тема українських примусових робітників
зникає зі шпальт газет і праць науковців.
Другий період радянської історіографії (ІІ половина 1950-х – 1980-ті рр.)
характеризується незначною увагою до теми депортації цивільного населення України
до Німеччини. Здебільшого це питання висвітлювалося в контексті дослідження
наслідків німецько-фашистського окупаційного режиму, злочинів німецьких
загарбників на окупованих територіях СРСР.
Протягом цього періоду виходять друком переважно узагальнюючі роботи з
історії Великої Вітчизняної і Другої світової війни, довідкові, енциклопедичні видання,
які переважно були присвячені черговій річниці з дня Перемоги. Наприклад,
«Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-45)» [3]. Темі
примусового вивезення цивільного населення до Німеччини як дешевої робочої сили
приділено від декількох рядків до двох сторінок.
Значний фактичний матеріал про економічну політику окупантів, їх плани
поневолення і знищення слов’янських народів, в тому числі й за допомогою рабської
праці міститься у праці «Немецко-фашистский окупационый режим (1941-44 гг.)», яку
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складають доповіді радянських істориків на ІІІ-й Міжнародній конференції,
присвяченій історії руху Опору, яка проходила у Карлових Варах в 1963 році [4].
Особливо заслуговує на увагу повідомлення І.М. Слинька “Угон населения Украины в
фашистское рабство”, яке являється чи не першою в радянській історіографії науковою
розвідкою з проблем депортацїї мирного населення з окупованих нацистами територій.
Продовження теми знаходимо у праці М.М. Загорулька, А.Ф. Юденкова “Крах
плана “Ольденбург” [5]. Дослідники підкреслюють економічний ефект використання
безкоштовної робочої сили для військової промисловості Рейху, діяльність радянських
партизан та підпільників щодо зриву відправки молоді на німецьку каторгу.
З узагальнюючих праць наявна лише монографія М.В. Коваля, у якій автор
концентрує увагу на боротьбі населення України з вивезенням робітників до
Німеччини, опору останніх у неволі, аналізує заходи окупантів з мобілізації, умови
перебування у нацистській неволі, наголошує на безправному становищі примусових
робітників [6]. Дослідник ретельно вивчає трансформацію форм і методів трудової
політики гітлерівців у тісній залежності від ситуації на фронті, доходить висновку що
це був один з проявів геноциду проти українського, білоруського та російського
народів. Дане дослідження має велике історіографічне значення, оскільки цілком
присвячено українській проблематиці.
Отже, другий період радянської історіографії
вирізнявся наступними
особливостями: початок наукового осмислення проблеми, переважно у формі статей чи
розділів у виданнях присвячених Другій світовій війні; розгляд її в руслі концепції
класової боротьби; вузькість джерельної бази досліджень.
На початку 1990-х рр. розпочинається новий етап у вивченні історії остарбайтерів
з України, відбувається своєрідне «відкриття» теми на принципах україноцентризму і
повернення до людини. В основі історіографічного аналізу даного етапу лежить
принцип проблемності.
Серед узагальнюючих праць з історії України ХХ століття найбільше уваги до
даної проблеми приділено у праці М.В. Коваля «Україна в Другій світовій і Великій
вітчизняній війнах (1939-1945рр.)» серії «Україна крізь віки» [7], адже тема
остарбайтерів становила давній інтерес автора. В параграфі «Остарбайтери з України:
раби Гітлера, ізгої Сталіна» неупереджено проаналізовано використання української
робочої сили в економіці Третього Рейху. Дослідник показав подвійну трагедію
мільйонів українців-остарбайтерів, які були безправних рабами в нацистській
Німеччині та зазнали злочинного ставлення з боку сталінського режиму. Автор
приділяє значну увагу обставинам репатріації. Загалом доробок М.В. Коваля має
важливе історіографічне значення.
До загальних праць можна віднести доробок О.В. Потильчака [8]. Використання
депортованої робочої сили у Німеччині розглядається ним як один з проявів
окупаційної трудової політики.
Сприяла зростанню наукового інтересу до широкого кола аспектів української
історії доби Великої вітчизняної, в тому числі й проблеми остарбайтерів, реалізація
державної програми поіменного увічнення жертв війни. Її результатом стало видання
«Книга пам’яті України» - унікального науково-документального, історикомеморіального і краєзнавчого дослідження про наших співвітчизників, які віддали своє
життя в ім’я перемоги над фашизмом. Серія, окрім книг пам’яті, присвячених загиблим
воїнам, включає книги скорботи, да яких занесено прізвища цивільних громадян, які
загинули під час бойових дій, окупаційного режиму або на роботах в Німеччині. На
Донеччині видано найбільше томів книги пам’ті – 22. Особливо заслуговує на увагу
підсумковий том серії –“Безсмертя. Книга пам’яті України”, який має неупереджені
оцінки і узагальнення вчених про внесок українців у перемогу над нацизмом та їх
втрати. Одним з найсуттевіших досягнень программи є уточнення статистичних
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данних, зокрема визначено, що на роботи до Німеччини було вивезено 2,4 – 2,8 млн.
чол, значна частина яких загинула. Цінним є наявність підрозділу «Гірка доля
українських «остарбайтерів» за авторством М.В. Коваля [9].
Характерною рисою сучасної української історіографії є розроблення окремих
аспектів проблематики остарбайтерів. Спеціальні дослідження можна згрупувати в
кілька напрямків.
Джерелознавчий напрямок одним з перших почав активно пророблялися
істориками молодої Української держави, що було викликано наявністю великого
масиву неопрацьованих матеріалів із розсекречених архівних фондів. Науковий пошук
ішов шляхом аналізу окремих видів та підвидів джерел.
Одним із перших вузькопрофільних джерелознавчих досліджень стала стаття
М.П. Ковальського і В.В. Ченцова “Фільтраційні справи – невідомі джерела державних
архівів”, в якій на основі матеріалів Державного архіву Дніпропетровської області
аналізуються інформативні можливості фільтраційних справ, розробляються методи їх
використання [10].
Методику та комплексний аналіз масових джерел (фільтраційні справи, листи
українців-остарбайтерів з Німеччини в Україну, матеріали Харківського міського
самоврядування, листи репатріантів переміщеним особам) з історії депортації
цивільного населення Харківщини досліджено А.В. Меляковим [11]. Автором вивчені
обставини виникнення джерел, з’ясовано ступінь їх достовірності та
репрезентативності по відношеню до тих процесів, що в них відображено, визначено їх
функціональне призначення.
Ще одним аспектом джерелознавчих студій є аналіз інформативної можливості
листів остарбайтерів з неволі рідним і навпаки, розроблення його методики. Він
зумовлений високою представленістю даного виду джерела в архівах і музеях України
та його унікальністю як синхронного подіям «живого голосу історії». Даний аспект
вивчався М. Чирковою [12] та Т.В. Пастушенко, яка крім того розглядає й історію
налагодження і нормативну основу поштового за’язку. Дослідниця наголошує на
важливості епістолярних джерел для вивчення соціального портрету та щоденного
життя спільноти остарбайтерів [13].
До джерелознавчого напрямку необхідно віднести дослідження, присвячені усній
історії, що переживає етап активного розвитку, являється одним з найбільш динамічних
і новаторських в історіографії проблеми остарбайтерів з України. Він пов’язаний з
обмеженістю архівної джерельної бази проблеми та неспроможністю традиційних
позитивістських методик висвітлити щоденне життя та особистісні переживання
пересічного остарбайтера. Уможливили цей напрямок проекти зі збору спогадів
колишніх остарбайтерів, а також пошукова робота окремих дослідників. Розробці
теоретичних та методологічних засад присвячені статі Г.Г. Грінченко [14].
Регіональний напрям зумовлений просторовими відмінностями процесу
депортації та переважно локальною концентрацією джерел. Д.С. Гальчак у монографії
“Східні робітники” з Поділля у Третьому Райху: депортація, нацистська каторга, опір
поневолювачам” через призму доль подільських остарбайтерів автор аналізує загальні
тенденції (етапи та методи “вербувальної” компанії, систему розподілу робітників,
різновиди ухилення і саботажу), нормативну основу процесу. Автор доходить
висновку, що масова депортація “східних робітників” на каторжну роботу у Німеччину
була однією з форм геноциду “неповноцінних” слов’янських народів, бо вивезення
молоді мало призвести до обезлюднення території, а самих остарбайтерів визначає як
трагічний історичний феномен, адже подібного за масштабами явища історія ще не
знала [15].
Монографія Т.В. Пастушенко «Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова
праця, репатріація (1942-1953 рр.)» [16]. Авторкою викладено основний історичний
44

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
контекст побутування даної соціальної групи, виділено особливості нацистської
окупаційної політики та функціонування радянської репатріаційної системи в Київській
області, здійснено перевірку існуючих статистичних даних щодо завербованих і
репатрійованих жителів Київщини, комплексно використовує архівні джерела та
матеріали усної історії.
Отже, за роки незалежності проблема остарбайтерів з України набула
актуальності, почала активно розроблятися науковцями. Характерне дослідження
окремих питань проблематики, зокрема джерельної бази (вивчення листів,
фільтраційних справ, зібрання усних свідчень і т.д.) та регіональних аспектів, пошук
нових методологічних рішень, особливо активно застосовується усно історичний
метод.
Таким чином, наукове вивчення проблеми остарбайтерів з України пройшло
кілька етапів і на даний момент перебуває у стані активного розвитку. Можна сказати,
що історіографія теми відображає процес шукань сучасних дослідників у таких сферах
як усна історія, мікроісторія, пам’ять про війну.
Перспективи дослідження у більш розширеному вивченні окремих періодів та
напрямків історіографії остарбайтерів з України.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена проблемі наукового вивчення історії остарбайтерів з України в
період з середини 1940-х рр. і до сьогодення. На основі хронологічно-проблемного
принципу автор виділяє радянський та сучасний український період історіографії
проблеми. В межах кожного періоду проаналізовано основні монографії та статті,
визначено методологічні принципи та коло джерел, на яких базуються дослідження.
Визначені пріоритетні напрямки сучасних досліджень (усна історія, репатріація,
джерелознавчі студії).
Ключові слова: історіографія, остарбайтер.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме научного изучения истории остарбайтеров с Украины
в период с середины 1940-х гг. и до современности. На основании хронологического и
проблемного методов автор выделяет советский и современный украинский периоды
историографии проблемы. В каждом периоде проанализированы основные монографии
и статьи, их методологические принципы и источники. Определены приоритетные
направления современных исследований (устная история, репатриация и др.).
Ключевые слова: историография, остарбайтер.
SUMMАRY
The article is devoted to the problem of scientific study of “ostarbeiter’s” from Ukraine
in the period from the middle of 1940s until nowadays.. On the basis of chronologicallyproblematic principle the author emphasizes the soviet and modern Ukrainian periods of
historiographic problem. Within limits of each period the main monographs and articles were
analyzed, the methodological principles and a range of sources, on which the research works
are based, were determined. The main trends of research works were examined. For modern
scientists the priority trends are those ones, which were not interpreted in the former period.
Key words: historiography, ostarbeiter.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ В
ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ В
УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ І ПЕРЕБУДОВИ В СРСР
В.С.Бондаренко
Розбудова сучасної української держави та її соціально-економічний розвиток
вимагає стабільної ефективної роботи промисловості. Накопичений інженернотехнічними кадрами і робітниками значний досвід промислового розвитку України в
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умовах радянської індустріалізації, його знання, витяг уроків з позитивних і негативних
проявів мають великий науковий і прикладний характер.
Історіографія досліджень в умовах системної кризи і перебудови в СРСР включає
значну кількість монографій, колективних і авторських, а також статей, дисертаційних
робіт, присвячених дослідженню розвитку промислового виробництва, включаючи і
проблеми управління промисловістю в період радянської індустріалізації. Однак
сучасні дослідники ще боязко беруться за проблеми індустріального розвитку в
міжвоєнний період.
Мета даної статті, виходячи із сучасного етапу історіографічної науки, зробити
історіографічний зріз публікацій істориків, економістів, що досліджували період
радянської індустріалізації, особливо проблем розвитку і управління промисловістю.
Пожвавлення в розробці питань організації управління промисловістю, як
складового компоненту економічної політики в умовах системної кризи і перебудови в
СРСР, пояснюється, на наш погляд, інтересом дослідників до заявлених економічних
реформ. Вийшов з друку ряд великих монографічних робіт, за результатами
проведених досліджень захищені докторські дисертації. До речі, якщо за десятиліття
після ХХ з'їзду КПРС із 70-ти захищених дисертацій не було ні однієї, що торкалася
проблеми управління промисловістю, то за наступних 20 років проведено понад 40
фундаментальних досліджень розвитку країни в роки непу й індустріалізації[1]. Серед
них дисертації Ю.В.Бабка, П.А.Горбаня, В.М.Горшкова, І.І.Коломийченка,
М.А.Коновалова, Г.Я. Пономаренка на матеріалах парторганізацій України, а також у
плані цивільної історії – Т.І.Дерев'янкіна, В.М.Довгопола, С.В.Кульчицького,
О.Є.Кучера, З.Г.Лихолобової, А.Й.Епштейна. Результати їхніх наукових розробок, як і
інших авторів вивчення соціально-економічного життя країни в 20-30-і роки минулого
століття, лягли в основу опублікованих монографій, іншої літератури.
В першу чергу в роботах зазначених авторів розкрита трудова активність
робітничого класу, залучення його до управління виробництвом. В дослідженнях
С.В.Кульчицького[2] проаналізовані форми участі робітників у створенні фондів
індустріалізації, пошуку внутрішніх ресурсів промислового розвитку. У
загальноісторичному аспекті проблеми індустріальних перетворень, створення єдиного
народногосподарського комплексу при здійсненні національної політики докладно
вивчені в працях М.М.Гудзенка, В.О.Замлинського, І.Ф.Кураса, Л.О.Нагорної,
О.В.Лихолата, В.Ф.Панібудьласки тощо.
Глибиною розкриття суті ленінських ідей розвитку промисловості і становлення
радянської системи управління народним господарством вирізняються монографії
патріархів історичних аспектів цих проблем Е.Б.Генкиної, Є.Г.Гімпельсона,
О.Д.Козочкіної, а також колективні праці, присвячені загальному і конкретному
питанням розробки і здійснення непу[3].
Вагомий внесок у висвітлення розвитку і управління промисловістю в умовах
непу, здійсненні індустріалізації внесли автори «Нарисів історії Комуністичної партії
України», нарисів історії обласних партійних організацій. До них примикають
колективні
монографії,
підготовлені
під
керівництвом
І.І.Коломийченка,
М.М.Матвійчука. Приростивши досягнення історико-партійної науки, автори
колективних і індивідуальних монографій не ставили задачу досліджувати роль
Компартії України в організації управління промисловістю. Тільки в монографії
Ю.А.Горбаня один з розділів спеціально присвячений цій мало вивченій проблемі. В
умовах соціалістичної індустріалізації він простежив питання формування
господарського механізму, переходу до галузевого принципу управління
промисловістю, установлення єдиноначальності на виробництві, впровадження
технормування, розвитку госпрозрахунку. Проблему кадрів у промисловості доповнило
дослідження М.А.Коновалова[4].
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Дослідженню історичного аспекту проблеми сприяли фундаментальні праці
економістів. Серед них - «История социалистической єкономики СССР» (редколл.
И.А.Гладков і др.), «Історія народного господарства Української РСР» (гол. ред. І.І
Лукінов), де проаналізовані організація та управління промисловістю, його форми і
методи в умовах непу і проведенні індустріалізації країни. Однак не всі автори і не
завжди чітко проводили розмежування етапів нової економічної політики, особливості
госпрозрахунку на початку і наприкінці непу. Фактично зберігалася сталінська оцінка
ролі і місця стаханівського руху[5].
Зазначене дозволяє стверджувати, що для літератури періоду системної кризи і
перебудови в СРСР характерні стереотипи, згідно яким неп продовжувався до середини
30-х років, на практиці нібито здійснювалися «ленінський план соціалістичного
будівництва», «ленінський план індустріалізації країни», згладжувалися труднощі і
протиріччя розвитку економіки, ідеалізувався відхід сталінського керівництва партії і
держави з кінця 20-х років від економічних до командно-бюрократичних принципів
господарювання. Через обмеженість документальної бази їхні автори майже не
приділяли увагу альтернативам соціально-економічних процесів, наявності серйозних
труднощів централізованої планової економіки. Із усього цього робився висновок про
глибинні корені саме сталінської (хоча на словах її часто називали ленінською) моделі
соціалізму, що тиражувалася в Східній Європі, Південно-Східній Азії і на Кубі.
З початком перебудови, гласності і демократизації радянського суспільства,
створилися можливості для вивільнення діалектичного методу від пут догматизму і
схоластики, що дозволило по-новому підійти до загальної оцінки досвіду здійснення
соціально-економічних перетворень. Прорив зробив М.С.Горбачов [6]. Він дав нову
оцінку шляху розвитку народного господарства наприкінці 20-х – 30-і років, який
відрізнявся рядом протиріч, складностей і драматизмом розвитку радянського
суспільства. Спочатку, ставилася задача виправлення окремих деформацій суспільного
і господарського організму, а пізніше акцент був перенесений на необхідність
радикальної перебудови всієї соціально-економічної системи. Це відкривало
можливість по-новому підійти до з'ясування суті ленінських ідей непу, концепції
соціалістичних перетворень і управління промисловістю. Визнавалася сміливість
аналізу економічної політики і господарської діяльності, проблеми управління
промисловістю досліджуваного періоду, зробленого ще в першій половині 80-х років
Б.П.Орловим і О.В.Костаревою[7]. Пізніше в умовах гласності О.Р.Лацісом,
В.С.Лельчуком, Г.А.Бордюговим і В.А.Козловим, В.П.Даниловим, Г.Х. Поповим в
збірниках статей «Историки спорят: тринадцять бесед» (под общ. ред. В.С.Лельчука),
«Другого не дано: Перестройка: Гласность, демократия, социализм» (под общ. ред.
Ю.Н.Афанасьева), «Про минуле заради майбутнього» (ред. кол.: І.Ф.Курас і ін.),
«Маршрутами історії» (ред. кол.: Ф.М.Рудич, І.Ф.Курас і ін.) проаналізовані протиріччя
в економіці, викликані як об'єктивно (недостатнім рівнем її розвитку), так і суб'єктивно
(волюнтаристськими діями Й.В.Сталіна і його найближчого оточення).
Так було підготовлено ґрунт для можливостей розібратися в неоднозначних
проблемах організації та управління економікою України на різних етапах її історії.
В.К.Якунін у спеціальному параграфі дисертації по здійсненню соціалістичного
будівництва в 20-30-і роки акцент зробив лише на реалізації політики непу. У
монографії М.М. Олійника частково позначено роль Рад у розвитку промисловості[8].
Дослідженню «білих плям» історії України, відновленню правди про
господарських керівників республіки в 20-30-і роки присвятили публікації:
В.Є.Мельниченко, М.І.Панчук, Л.П.Нагорна, С.С.Діброва, Р.Я.Пиріг, Л.П.Полєвой,
М.М.Сапун тощо. Цього, щоправда, не знаходимо у найбільш близьких до
досліджуваної проблеми монографіях М.М.Дятлової, А.А.Рєзника, Л.М.Красних, що
вийшли в другій половині 80-х років[9]. В них розкривається боротьба за
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удосконалення організаційної структури управління промисловістю і впровадження
нових методів господарювання, зміцнення кадрів промисловості й єдиноначальності на
виробництві, залучення робітників до управління виробництвом. Написані на багатій
джерельній базі й аналізі досвіду парторганізацій промислових центрів РРФСР,
зазначені роботи страждають догматичним підходом, не завжди враховують
можливості відбудовного періоду. У деяких колективних виданнях також зі старих
позицій трактувався історичний досвід господарської діяльності в перехідний період і
давалася політична характеристика М.І.Бухаріну і його групі [10]. І тільки наприкінці
1980-х років виходять публікації новаторського характеру. Серед них монографія
О.М.Бута, яка вийшла у новому видавництві «Либідь» Київського університету[11]. На
основі глибокого прочитання архівних документів і опублікованої літератури
розглянуті альтернативи розвитку економіки, з’ясовані причини утвердження і дана
характеристика командно-адміністративної системи управління промисловістю,
пропоновані пропозиції щодо використання деяких форм і методів, спрямованих на
вдосконалення господарського механізму в нових умовах. На жаль, вихід монографії
припав на межу перелому історіографії і дослідники механічно до нового етапу
історіографії відносять літературу, яка вийшла після 1991 р.
Зазначене дає підстави зробити висновок, що актуальні питання організації
управління промисловістю в період відбудови і реконструкції народного господарства,
їх наукове осмислення передбачає всебічне з'ясування, по-перше, пошуку стратегії
соціально-економічного розвитку країни в першій половині 20-х років. Не одержали
належного дослідження масштабність і труднощі денаціоналізації промисловості при
переході країни до непу, взаємин трестів, промислової кооперації і приватних
підприємців в умовах багатоукладності економіки. Заслуговують на ґрунтовне
дослідження наростання і подолання труднощів і протиріч господарювання в умовах
непу і причини відмовлення від нього, реальні альтернативи курсу на індустріалізацію
по-сталінські.
По-друге, бракує поки спеціальних праць про дійсні результати реалізації курсу
«сталінізації» економіки, відходу від економічних до командно-бюрократичних методів
управління, не визначена ще ціна, сплачена за це українським народом. Взяти уроки з
минулого є надзвичайно актуальним з погляду завдань по сучасному створенню
господарського механізму ринкової економіки.
РЕЗЮМЕ
У статті проаналізована історіографія проблеми розвитку і управління
промисловістю України в умовах радянської індустріалізації дослідниками другої
половини 1960-1980-х років.
Ключові слова: радянська індустріалізація, управління, ефективність,
продуктивність праці, керівні кадри, новатори виробництва.
РЕЗЮМЕ
В статье проанализирована историография проблемы развития и управления
промышленностью Украины в условиях советской индустриализации исследователями
второй половины 1960-х-1980-х годов.
Ключевые слова: советская индустриализация, управление, эффективность,
производительность труда, руководящие кадры, новаторы производства.
SUMMARY
The paper analyzes the historiography of the problem of development and management
of Ukrainian industry under conditions of the Soviet industrialization of researchers of the
second half of the 1960s-1980s.
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ББК Т1 63.1
ОЦІНКА НАСЛІДКІВ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙН ХVІІІ СТ. ДЛЯ
КОЗАКІВ НОВОЇ СІЧІ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ-ХХІ СТ.
Д.В.Колодчук
Історія Нової Січі обіймає період у сорок один рік (1734-1775рр.). У цей період
запорозькому козацтву прийшлося брати участь у двох війнах Росії проти Туреччини.
Під час цих двох російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774рр. козацтво
уславилося своїм героїзмом. Воюючи у складі російської армії, козацьке військо було
однією з найкращих військових одиниць. Опинившись на вістрі протистояння
Російської та Османської імперій запорозьке козацтво виконувало функцію «буфера».
Військово-мілітаристські аспекти історії козацтва завжди були предметом особливої
уваги дослідників історії запорозьких козаків.. Історики XVIII-XIX ст.
(А.Скальковський, Д.Яворницький, Д.Бантиш-Каменський, О.Рігельман) звертаючи
увагу більше на героїзм та мужність козаків, не переймалися питанням місця і ролі
Війська Запорозького в бойових діях російської армії, аналізу військових операцій за
участю козацьких формувань, впливу війни на погіршення соціально-економічного
становища козаків. Розробкою цих питань почали займатися історики ХХ-ХХІ ст.
Г.Г.Шпитальов, Т.Якубова, О.Репан та інші робили спробу проаналізувати
історіографічні надбання з питань участі українського козацтва в російсько-турецьких
війнах 1735-1739 та 1768-1774 р. Тому існує потреба в історіографічному аналізі
питання наслідків російсько-турецьких війн XVIII ст. для козаків Нової Січі.
Дана стаття має на меті синтезувати історіографічний спадок дослідників ХХ-ХХІ
ст. з питання участі козаків Нової Січі у російсько-турецьких війнах XVIII ст., наслідки
цих війн для України та Січі, характеризуючи різні підходи. Джерелами статті є
монографічні, дисертаційні дослідження, статті українських науковців.
У центрі уваги історіографічних досліджень ХХ-ХХІ ст. зі вказаної проблеми
визначається підхід, який дозволяє розглянути війну як чинник тих сторін життя
козацтва, які не проявляються опукло в мирний час. Більшість істориків радянського
періоду, розробляючи козацьку тематику або, принаймні, питання, що з нею
перетиналися, більше звертали увагу на перемоги козаків, завзятість, мужність,
обминаючи увагою наслідки війни для Запорозької Січі та України в цілому. На цей бік
проблеми звернув увагу М.С.Грушевський, який відкрито наголошував про важке
становище козаків у роки цих війн. В «Історії України, приладженій до програми
вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх» науковець констатує:
«…запорожці мусили покірно сповняти жадання російського уряду, що хотів
розпоряджатися січовиками по своїй волі… Запорожці зносили тяжкі походи, складали
свої голови у війнах з Туреччиною і Кримом, сповняли різні служби, які на нього
покладав російське уряд» [1, 191]. А цих служб, на думку М.Грушевського було аж
занадто: походи з російською армією, партизанська війна, під’їздова війна, сторожова
та інша служби, війна на своїх чайках з турецьким флотом. Така служба запорожців
була «у великій пригоді» російській армії. Та все це забулося урядом, коли прийшов
час вирішувати долю Війська Запорозького Низового. Бо причини невдоволення
© Колодчук Д.В., 2010
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імператриці козаками переважили всі ті героїчні дійства, які проявило воно в боротьбі з
Туреччиною.
Аналізу економічного стану України, Запоріжжя під час російсько-турецької
війни 1735-1739рр. присвятив своє дослідження І.М.Джиджора. Отримавши наукове
завдання від М.Грушевського на систематичне збирання документального матеріалу
козацької доби і його опрацювання, І.Джиджора простудіював акти вищих російських
установ, які дають можливість осмислити російську політику відносно України в 17261737рр. Ґрунтовно опрацювавши ці документи, науковець робить висновки стосовно
наслідків війни Росії з Туреччиною у 1735-1739 рр. для економіки Запоріжжя, зокрема і
України взагалі. Добре орієнтуючись у фактах минулого, він вимальовує картину
економічного стану козацтва під час війни: «…на Україні панувала нужда; хліба не
посіяно, бо не було кому і чим» [2, 150]. Генерал Вейєбах доносив, що «вислані під
його команду козаки» були дуже бідні не мали ні зброї, ні коней. Російські командири
залучали козаків до різного роду робіт: постачати провіант, будувати укріплення
«українські лінії» від Дніпра аж до Дону, виконувати різного роду земляні роботи.
Боронити кордони Січі від татарських наскоків майже не було кому, бо всі «козацькі
полки вислано до армій, а тимчасом татари нападали на південні кордони, грабуючи що
попало» [3, 149]. За наказом Мініха (керуючий армією Росії) 50 тис. козаків і селян
було вислано на лінійні роботи, багато людей мусили підводами перевозити провіант,
військові припаси тощо. І все це на початку весни, що і викликало «загальну кризу
краю». І.Джиджора звинувачував російській уряд в економічному занепаді України,
Запоріжжя під час російсько-турецької військової кампанії 30-х рр. XVIII ст., наводячи
документальні свідчення фактами минулого. Робота І.Джиджори в інформативному
плані цінна і дає чітке розуміння наслідків війни для Запоріжжя.
Безумовно, участь запорозьких козаків у російсько-турецьких війнах не пройшла
повз увагу В.О.Голобуцького. У працях «Запорозьке козацтво», «Запорізька Січ в
останні часи свого існування 1734-1775рр.» немало сторінок присвячено цьому
питанню: «За Нової Січі запорозьке козацтво брало участь у двох війнах Росії проти
Туреччини…виявило виняткову відвагу і героїзм» [4, 429]. Це було визнано і вищими
російськими воєначальниками, і урядом. Підтвердженням тому були царські грамоти,
подяки, нагороди. Сама цариця запевняла запорожців, що вона ніколи не забуде їхніх
заслуг – нагадує автор фактичними матеріалами дослідження. Та як тільки закінчилася
війна перемогою Росії, що затвердив Кучук-Кайнарджійський мирний договір (липень
1774р.) російський уряд «віддячив» козацтву, яке сподівалося на повернення раніше
забраних земель. Землі не тільки не було повернуто, більше того, одібрано було
Прогноївську паланку, де козаки споконвіку безборонно користувалися сіллю для себе і
продавали її чумакам, як свою власність. Та й на цьому утиски козаків з боку уряду не
закінчилися. Вони послідовно вели до 1775р. – року знищення Січі. «Тривікова оборона
південних кордонів України і Росії від агресії з боку Криму і Туреччини», яку невпинно
вели козаки вже не мала ніякого значення [5, 449]. Дослідження В.Голобуцького,
засновані на величезній кількості архівних матеріалів, надзвичайно цінні та
репрезентативні.
Вагомий внесок у розробку проблеми участі козаків Нової Січі в російськотурецькій війні 1735-1739 рр. було зроблено відомою дослідницею історії запорозького
козацтва О.М.Апанович. У монографії «Збройні Сили України в першій половині
XVIII ст.» на основі архівних джерел дається характеристика запорозькому козацтву як
провідної збройної сили України. Науковець детально дослідила комплектування,
мобілізацію, організацію, озброєння козацького війська, визначила його особливості і
специфічні риси, характер служби. У книзі концентрується увага на російськотурецькій війні 1735-1739 рр., події якої залишили глибокий і болісний слід в історії
українського народу. Спостережливе дослідження відмічає, що козацькі збройні сили в
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цей період зазнали великих змін: поступово вони втрачали свою автономність окремої
військової одиниці і перетворювалися в складову частину російської армії. Це був
досить болісний процес для козацтва. Протягом століть точилася боротьба козаків
проти султанської Туреччини та Кримського ханства, накопичено великий досвід цієї
боротьби. Та на війні вони були на послугах російських генералів та командирів, які
часом поводилися з ними не досить чемно. Будучи нерегулярним за своєю суттю,
природою військом, тепер козаки – складова регулярної армії: «кошовий безпосередньо
підлягав російському головнокомандуючому». І хоча «керівництво з боку російського
командування обмежувалося тільки стратегічними завданнями» [6, 105], а тактичні
козаки вирішували частіше самостійно, та «залежність» обурювала козаків, викликала
протести, невдоволення і навіть випадки непокори. Все це мало певні наслідки для
козацького війська. Заслуговує на увагу прагнення авторки показати залежність
структури та матеріально-технічного забезпечення козацьких збройних сил від рівня
економічного розвитку козацького господарства і диференціації козацтва, від розвитку
кріпосницьких відносин. Такий соціально-економічний аспект російсько-турецької
війни подається на базі вивчення широкого кола архівних матеріалів, літератури,
джерел. Все це робить працю О.Апанович надзвичайно інформативною і цінною для
вивчення історії України XVIII ст.
Більш детальне, комплексне дослідження участі запорозьких козаків у російськотурецьких війнах здійснено науковцями нової генерації. Так, значну цінність становить
стаття Т.Якубової «Участь запорозького козацтва в Очаківській військовій операції
1736року», в якій використано широке коло джерел, що дає можливість відтворити
історичну подію 1736р. – боротьбу російських військ за місто Очаків. Історія цього
міста, на думку дослідниці, «пов’язана з історією козацького війська» [7]. Українське
козацтво брало активну участь у довготривалій військовій кампанії в 30-ті роки XVIII
ст. і виявило високий рівень військового мистецтва. Козацьке військо було
найрухливішою частиною російської армії. Маючи військовий досвід боротьби з
турками й татарами, козацтво в очаківському поході було задіяно у найважливіших
військових операціях - військовій розвідці, штурмі фортеці, стриманні військових
нападів татар і турок, морських походах Такого висновку дослідницявчена дійшла,
спираючись на ряд положень, які є наслідком осмислення історіографічних надбань
С.Орешкової «Русско-турецкие отношения в начале XVIII в.», М.Костомарова
«Императрица Анна Иоановна и её царствование», Г.Некрасова «Роль России в
европейкой международной политике 1725-1739гг.», А.Байова «Русская армия в
царствование императрицы Анны Иоановны. Война России с Турцией в 1735-1739гг.
Первые три года войны» та ін. Кожен з цих авторів, запевняє Т.Якубова, прагнув
обґрунтувати своє бачення історичних подій. Поданий ними багатий матеріал
надзвичайно цінний і дає можливість відтворити військові дії і російської, і турецької
армій, а також участь у цих діях козаків Нової Січі, які «виявили високий рівень
військового мистецтва» [8].
Найповніше втілення місця і ролі Запорозької Січі у воєнно-політичних подіях
1735-1739 рр. знайшло у праці Г.Г.Шпитальова «Запорозьке військо в російськотурецькій війні 1735-1739 рр.» Дана розвідка є спеціальним дослідженням з історії
запорозького козацтва перших років існування Нової Січі. На підставі певного кола
джерел, виявлених насамперед в архівосховищах Росії, висвітлено організацію
військової служби та аспекти військового мистецтва запорожців. Детально
реконструюючи і аналізуючи події російсько-турецької війни 1735-1739 рр., автор
створює цілісну картину цієї історичної події, відтворює фактичну сторону війни,
враховуючи всі історичні умови того періоду.
Повернувшись під російську протекцію у 1734 р., запорожці підписали у Лубнах з
Росією договір, одним з пунктів якого було «залишатися вірними російському престолу
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і бути на сторожі кордонів Російської держави» [9]. Таким чином, констатує
Г.Шпитальов, з моменту підписання умов договору і складання присяги запорожці
фактично увійшли до складу збройних сил Російської держави. Вчений підтримує
твердження багатьох істориків з приводу того, що «приймаючи запорожців на службу,
царський уряд керувався міркуваннями щодо майбутньої війни з Туреччиною» [10].
Російське командування цікавила не військова сила козаків, а той досвід, якого вони
набули, перебуваючи в межах Кримського ханства протягом двадцяти п’яти років. На
Запорозьке військо була покладена розвідувальна та прикордонно-сторожова служби.
Також вони (козаки) мали бути в повній готовності до татарських нападів. А загроза
атакування турецько-татарськими військами Запорозької Січі мала місто постійно
протягом усієї війни. Козацький гарнізон у Січі був нечисленний і «ледве міг
утримувати передові пости довкола Січі» [11]. Російський уряд такою проблемою не
переймався і вимагав від кошового отамана все нових козаків до армії. Та мобілізація
Запорозького війська протягом 1735-1739 рр. проходила дуже повільно – запевняє
автор і «при комплектації команд старшинам доводилося прикладати багато зусиль»
[12], а все це тому, що відбувалося розорення козаків, неспроможність їх власним
коштом забезпечити себе необхідним спорядженням. Значна частина козаків
переселялась на Лівобережжя і тому ухилялась від військової служби. Вчений
об’єктивно висвітлює той факт, що «серед козацьких формувань Російської імперії
Запорозьке військо відзначалося найнижчим рівнем дисципліни» [13]. Запорожці
виявляли непослух і навіть фізично розправлялися з начальниками, а ще дезертирство,
злочинність, ухилялись від воєнної служби. Все це, розмірковує вчений, звичайно «не
робить честі Запорозькому війську» і намагається пояснити причини незацікавленості
запорожцями війною: розлад господарства, зубожіння, не дотримання обіцянок
російською стороною, давні економічні зв’язки з татарами. І все ж, робить висновок
вчений, воєнні дії 1735-1739 рр. показали, що Запорозьку військо відіграло значну роль
в обороні України, що попередній бойовий досвід запорожців, знання ними місцевості і
воєнних звичаїв супротивника забезпечити успішні дії росіянам і виправдати надії
російського уряду тим самим «довело доцільність свого існування як окремої воєнної
структури» [14].
Вагомий внесок у розробку питання участі козаків у російсько-турецькій війні
1735-1739 рр. було зроблено О.А.Репан. Цій темі було присвячено його дисертаційне
дослідження, новизна якого полягає в тому, що вперше в історіографії поставлено
проблему становища козацтва як військової спільноти у 30-ті рр. XVIII ст. і визначено
основні тенденції його еволюції. Конкретного наповнення в праці набуло й питання
впливу російсько-турецької війни 1735-1739 рр. на еволюційні процеси, які відбувалися
в козацькому стані. Еволюція українського козацтва як війська відбувалася, на думку
науковця, в протилежному напрямку. Висвітлюючи участь, козаків у походах під час
цієї війни він на основі залучення нового фактичного матеріалу визначив становище
козацтва як військової спільноти взагалі, окреслював статус різних категорій козацтва,
зокрема, їхню участь у бойових діях, ступінь боєздатності, мобілізаційні можливості,
життя в похідному таборі тощо. Своє бачення еволюційного розвитку козацтва
«навпаки» вчений висловлює у третьому розділі дисертації. «Аналіз положення різних
категорій козацтва як соціального стану» надав досліднику можливість зробити
висновок: військове самоусвідомлення козаків у цей час вже зазнало суттєвих змін.
Цьому сприяла реформа імперського керівництва 1735 р., «за якою було здійснено
поділ козаків на виборних та підпомічників» [15]. Підпомічник, фактично, мусив
сплачувати державі не «податок кров’ю», а інші, матеріальні види податків і це
виводило його поза коло «людей меча». Старшинська верства, як станова еліта,
ухилялася від виснажливих походів. Для неї війна вже не була органічною частиною
життя, усвідомленим обов’язком. У XVIII ст. кар’єра козацької старшини зовсім не
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залежала від успіхів на полі бою. Хоча, підкреслює дослідник, російсько-турецька
війна 1735-1739 рр. і призвела до оновлення персонального складу старшини, даючи
шанс для кар’єрного зростання ініціативним козакам. Та еволюція свідомості
старшинського козацького прошарку від лицарського положення до сприйняття себе як
людей праці змінила ставлення старшини до військового обов’язку. Російський уряд
мав потребу фактичного примусу козацької старшини до служби через зменшення
чисельності козацтва протягом війни, а також через катастрофічне зниження здатності
наявних козаків забезпечити себе для походу. Опрацювавши широке коло архівних
джерел, історичних праць О.Репан робить висновок, що російсько-турецька війна 17351739 рр. засвідчила, що «козацтво в цей час перебувало на етапі перетворення з
військового стану на стан, у якому переважають цивільні ознаки, які все більше
домінували» [16].
Слід відзначити роботу Л.Мельника «Участь українського козацтва в російськотурецькій війні 1735-1739рр.», яка безпосередньо висвітлює весь перебіг подій війни
Росії з Туреччиною в 30-ті рр.. XVIII ст. Автор відзначає, що саме в контексті
підготовки до війни з Туреччиною російський уряд дозволив козакам повернутися на
землі Запоріжжя у 1734 р. й заснувати Нову Підпільненську Січ. Бо «у майбутній війні
царизм покладав серйозні надії на використання козацьких військ», - запевняє
Л.Мельник [17]. На його погляд, досягти мети війни - отримати вихід до Чорного моря
та встановити свій протекторат над Молдовією та Валахією – без козацьких військ
Росія не змогла б. Детально висвітлюючи всі військові дії головнокомандувача
російських військ фельдмаршала Б.Мініха, дослідник схиляється до думки, що
російсько-турецька війна була проведена «бездарно» і виявила «неспроможність
стратегії і тактики». Це проявилося, на думку автора, «в невдалому виборі операційної
лінії та безцільності воєнних дій, коли після певних походів російська армія
відводилася на свої бази в Україні» [18]. Безпосередньо козаки Нової січі проявляли
приклади мужності, героїзму, і Мініх був ними задоволений. «Поступками
запорожских казаков я очень доволен», - писав він до Петербургу. Україні, Січі ця
війна коштувала дуже дорого. Велика кількість загиблих, зубожіння населення, занепад
господарства, знесилення населення – це далеко не повний перелік усіх бід, що
спіткали внаслідок війни. Козаки клали свої голови заради імперії, не знаючи, що через
кілька років вона їх поглине. Цінний фактичний матеріал статті Л.Мельника являє
собою неабияку цінність.
Перетинається певною мірою з участю козаків у російсько-турецьких війнах і
дисертаційне дослідження С.С.Андрєєвої «Взаємини Запорожжя і Кримського ханства
періоду Нової Січі (1734-1775рр.)». Зокрема авторка аналізує співіснування запорожців
з кримськими татарами. Зроблена вдала спроба детального аналізу запорозькокримських відносин XVIII ст. Четвертий розділ дисертації «Запорозька Нова Січ і
Кримське ханство в системі міжнародних відносин XVIII ст.» дає відповідь на питання
про причини масового ухилялися козаків від військової служби, чим були зумовлені
такі антивоєнні настрої козаків [19]. Причини криються в економічних зв’язках
запорожців з татарами, які були взаємовигідні. В ході війни ці зв’язки порушувалися:
запорожці несли великі збитки. Безумовно, російський уряд це не цікавило.
Балансуючи на межі протиріч Росії з Туреччиною за Крим запорозьке козацтво для себе
майже не мало ніякої користі, а тільки втрачало. Хоча дослідження С.Андрєєвої
опосередковано стосується теми нашої статті, та воно проливає світло на окремі
аспекти участі в російсько-турецьких війнах запорозьких козаків.
У ракурсі українсько-російських відносин тему російсько-турецької війни 17681774 рр. і участь в ній українського козацтва, хоча і фрагментарно, досліджує
І.О.Ільєнко. У праці «В пазурах у двоглавого» історик малює картину взаємин між
Запоріжжям і царською Росією. Автор намагається довести, що «глибока різниця між
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самодержавно-кріпосницьким устроєм імперії та волелюбним демократичним устроєм
Запорожжя» були однією з причин зруйнування Січі у 1775р. [20]. Чому ж аж до 1775
р. російський уряд «терпів» козаків, які являли собою загрозу для кріпацького
господарства Росії, бо відмовлялися повертати втікачів. А ще, Запорожжя являло собою
осередок революційних рухів, а ще конкурентна спроможність запорозької економіки.
Та й землі Запорожжя були ласим шматочком для російських чиновників. Ставлячи це
питання, І.Ільєнко знаходить відповідь на нього: «не зважаючи на всі ці обставини,
Запорожжя залишалося потрібним як міцний бар’єр, що захищав Росію від нападів
збоку Криму та Туреччини» [21]. Росія розуміла, що війна з Туреччиною рано чи пізно
обов’язково буде, бо уряд не залишала мрія про вихід у Чорне море. От тоді і виникне
потреба у запорожцях. І.Ільєнко досить детально описує участь у війні Росії з
Туреччиною 1768-1774 рр. запорозьких козаків. «Січовики, козацтво, що жило по
паланках, козаки, що працювали наймитами – все рушило на війну» [22]. 7 тис. козаків,
на чолі з кошовим отаманом билися в авангарді корпусу князя Прозоровського під
Очаковом, Кінбурном, Хаджибеєм. Запорозька флотилія діяла на Дунаї. Військові
заслуги запорожців високо відзначалися вищим командуванням. Сама Катерина ІІ
обіцяла «усугубить милости». Для Запорожжя ця війна була, запевняє автор, великим
тягарем. Безпосередньо для козаків, на думку І.Ільєнка, Кучук-Кайнарджійський
мирний договір мав як позитивні – татари перестали бути постійними ворогами, так і
негативні наслідки – Запорожжя припинило бути форпостом у боротьбі з Кримом і
Туреччиною, «перестало бути бар’єром, що захищав Україну та Росію від татарських
нападів, воно втратило свою цінність для Росії» [23]. Доля Січ була вирішена
імператрицею не на користь першої.
Вивченню історії українського війська, української військової традиції, що
яскраво проявила себе саме в добу існування козацтва, присвячене дисертаційне
дослідження Д.В.Журавльова «Військова справа в Слобідських козацьких полках у
другій половині XVI – першій половині XVIII ст.». Хоча дослідник більше звертає
увагу на слобідські козацькі полки, цінною є інформація про запорозьких козаків, які
подаються в порівнянні з слобідськими. Стосовно російсько-турецької війни 1735-1739
рр. і участі в ній козаків дослідження автора не значні, фрагментарні, не сприяють
створенню широкої картини військових дій. Він концентрує увагу більше на бойовому
шляху слобідських полків. Висновок, який робить Д.Журавльов, стосується і козаків
Запоріжжя: «козаки, не маючи бажання воювати за чужі інтереси, виявляли все ж
чимало зразків мужності, відваги та вміння, воюючи проти регулярних турецьких
військ» [24]. Ця війна, на його думку, призвела до руйнації козацьких господарств,
людських втрат, неспроможності нести службу, різкому погіршенню боєздатності. Уже
в 30-ті рр. XVIII ст. старшина та заможні козаки намагалися відкупитися від участі в
походах. Таким чином, на думку вченого, широке залучення козацтва до участі в
імперській війні, його залежність від російського військового керівництва сприяли
поступовому знищенню боєздатності та зубожінню широких верств козацтва.
Отже, уявлення про російсько-турецькі війни XVIII ст. і участь у них запорозького
козацтва, представлені працями науковців ХХ – ХХІ ст., подають війни Росії
Туреччиною – з різних точок зору: військової, організаційної, економічної, політичної.
Синтетичної роботи, яка б ґрунтовно висвітлила Нову Запорозьку Січ у зазначений
період, не створено. Участь козаків Нової Січі в російсько-турецьких війнах XVIII ст.
потребує комплексного вивчення.
РЕЗЮМЕ
Військово-мілітаристські аспекти історії козацтва завжди були предметом
особливої уваги дослідників історії запорозьких козаків. Стаття має на меті синтезувати
історіографічний спадок, зроблений дослідниками ХХ-ХХІ ст. з питання участі козаків
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Нової Січі у російсько-турецьких війнах XVIII ст., характеризуючи різні підходи у
висвітленні війн. Вченими ХХ – ХХІ ст. війни Росії з Туреччиною показані з різних
точок зору: військової, організаційної, економічної, політичної. В багатьох монографіях
запорозькому козацтву дається характеристика як провідної збройної сили України, яка
мала великий досвід боротьби з турками та татарами.
Ключові слова: історіографічний аналіз, Нова Січ, російсько-турецькі війни,
наслідки, козаки.
РЕЗЮМЕ
Военно-милитаристские аспекты истории казачества всегда были предметом
повышенного внимания со стороны исследователей истории запорожского казачества.
Статья имеет целью показать синтез историографического наследия, созданного
учеными ХХ-ХХI ст. по вопросу участия казачества Новой Сечи в русско-турецких
войнах XVIII в., характеризуя разные подходы для освещения войн. Учеными ХХ-ХХI
в. войны России с Турцией показаны с разных точек зрения: военной, организационной,
экономической, политической. Во многих монографиях запорожскому казачеству
дается характеристика как ведущей вооруженной силы Украины, которая имела
большой опыт борьбы с турками и татарами.
Ключевые слова: историографический аналіз, Новая Сечь, русско-турецкие
войны, последствия, казаки.
SUMMARY
Military-militaristic aspects of history of the Cossacks always were the article of the
special attention of researchers of history of zaporoz’kikh Cossack. Article has for an object
to synthesize a historiography inheritance, done the researchers of XX-XXI centuries on a
question of participating of Cossacks of New Sich in Russian-Turkish wars of XVIII century,
characterizing different approaches in illumination of wars. By scientists a XX-XXI centuries
of war of Russia with Turkey is retuned from the different points of view: military,
organizational, economic and political to Cossacks. In many monographs the description is
given to Zaporoz Cossacks, as the leading armed force of Ukraine, which had a large
experience in fight against Turks and Tatars.
Key worlds: historiography analysis, New Sich, Russian-Turkish wars, consequence,
Cossacks,
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ІСТОРІОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
ТА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ
М.МАКСИМОВИЧА
Н.І.Ольхіна
Наукові дослідження М.Максимовича дають усі підстави назвати його ім’я в ряду
найвидатніших діячів української історії ХІХ ст. Його наукові висновки про історичний
шлях України склали передумови для становлення української історіософської школи.
Сучасні дослідження історії козацтва і Запорозької Січі не можуть вважатися
повноцінними без огляду на науковий доробок М.Максимовича.
Історіографічний огляд оголошеної теми свідчить, що праці Максимовича
цікавили багатьох дослідників (В.Сергієнка [1], М.Марченка [2], П.Клепацького [3] та
ін.), але лише М.Мельник [4] проаналізував його праці, висвячені козацтву. Тому автор
поставив перед собою завдання щодо аналізу спадщини вченого з історіографії історії
Запорозької Січі.
Джерельною базою для цього стали праці самого Максимовича та інших істориків
його доби, а також провідні сучасні дослідження, де висвітлюються питання ґенези
Запорозької Січі. Від її витоків до XVIII ст.
Метою автора було проаналізувати роботи М.Максимовича з позицій сучасної
науки.
Максимович висловлював судження з багатьох питань історії України – від
найдавніших часів і до сучасної йому епохи. Предметом особливої уваги Михайла
Олександровича було козацтво взагалі і Запорозька Січ зокрема.
М.Максимович вважається першим істориком Коліївщини. Йому належать праці
«Сказание о Колиивщине» (1839), «Вести о гайдамаках» (1845), та «Млеевский
© Ольхіна Н.І., 2010
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староста Данила Кушнир» (1865). «Сказание о Колиивщине», написана у той час, коли
жоден предстаник української історіографії цього питання не досліджував. Але сам твір
надрукували лише після смерті Максимовича у 1875 р. В 40-х рр. XIX ст. автор
спирався на обмежене коло джерел: народні пiснi, перекази і спогади старих людей,
рукописні матеріали польською мовою [5]. Історик по-новому (в порівнянні з його
сучасниками) розглянув рушійні сили, причини і характер Коліївщини. Головною
діючою силою цього руху Максимович, як згодом підтвердили дослідники XIX і XX
ст., вважав козацтво, очолюване запорожцями, і селянство Правобережжя України,
яким протистояло польське панство і єврейські орендарі та шинкарі. Головною
причиною Коліївщини він називає гоніння православної віри, розпочате Жигимонтом
ІІІ. Вчений переконаний, що захист віри обернувся в захист України і півстолітню
війну з Польшею. Дослідник розглядав Коліївщину як продовження національновизвольної боротьби українського народу в єдиній ланці усіх попередніх козацьких
рухів XVII – початку XVIII ст. Погляди на причини і винуватців Коліївщини історик
прагнув розкрити у статті «Млеевский староста Данила Кушнир». Роздуми
Максимовича над Коліївщиною були близькі до тих, які висловив через кілька років
Т.Шевченко у поемі «Гайдамаки» [6]. Він так само, як і Шевченко у зв’язку з тодішнім
станом суспільної думки та історичної науки не зміг виявити справжні закономірні
причини поступового занепаду Польщі, настання кризи її суспільного ладу і
політичного устрою. Тому ці причини Максимович і Шевченко, не зважаючи на їхні
різні суспільно-політичні погляди, шукали в ідеях польських і козацьких керівників.
Починаючи від другого розділу «Сказание о Колиивщине» перекликається з іншою
працею iсторика - «Вести о гайдамаках», що була спрямована проти книги
А.Скальковського «Наезды гайдамаков на Западную Украину в XVIII ст.». У цьому
творі автор характеризує запорозьке козацтво як невід’ємну частину українського
народу, його участь у гайдамацьких рухах XVIII ст., зокрема в Коліївщині. Науковець
виправдовує боротьбу гайдамаків і оцінює рух Коліївщини як прогресивний, хоча
переважна більшість його сучасників, зокрема П.Куліш, А.Скальковський, ставились до
нього різко негативно. Він показує його справедливим народним рухом, який, не
зважаючи на поразку, підготував кінець Польщі.
Із діячів першої половини XVII ст. найбільшу увагу дослідник приділяє
П.Сагайдачному. Свій погляд на постать гетьмана він виклав у статтях «Исследование
о гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном» (1843), «Сказание о гетмане Петре
Сагайдачном» (1850). Коли вчений взявся висвітлювати діяльність гетьмана, в
історичній літературі ще не було створено об’єктивної оцінки ролі Сагайдачного в
історії казацтва. Його особа подавалась однобічно, перебільшувалися угодовські
тенденції політики гетьмана щодо Польщі. Погляди М.Максимовича на це питання
вирізнялись оригінальністю з точки зору тогочасної історичної науки. Історик вважав
Сагайдачного другою особою після Б.Хмельницького як у справах військових, так і в
державних. Його висновки щодо ролі Сагайдачного у справі українсько-польськоросійських відносин були протилежні твердженням попередніх і сучасних досліднику
істориків. Критикуючи погляд Бантиш-Каменського (за яким Сагайдачний ходив на
Москву тільки тому, що боявся втратити гетьманство), Максимович назвав його
особистою думкою історика. Дослідник шукає історичну істину і розкриває свої
здогадки щодо відмови Сагайдачного від штурму Москви, який він міг здійснити.
Історик вважає, що гетьман прагнув дійти згоди з православним царем. Про це свідчить
той факт, що 300 козаків не повернулися після московського походу в Україну, а за
розпорядженням гетьмана пішли служити «на государево имя» [7] до його столиці.
Максимович поставив діяльність Сагайдачного в нерозривний зв’язок з
історичними обставинами, в яких перебувало козацтво на початку XVII ст.,
вважаючись підлеглим військом польського короля: козаки змушені були виконувати
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військові обов’язки, які несли. Причому вони воювали не тільки з Росією, а й з усіма
державами, з якими ворогувала Польща. Титул «Військо його королівської милости
Запорозьке», що його носили козаки і їх гетьмани, не був формальністю, він означав
юридичну і фактичну належність України та козацтва до польської корони.
Максимович розрізняв історичні періоди, у яких діяли П.Сагайдачний і
Б.Хмельницький. Цю відмінність він підкреслював не раз, і все ж вважав мету обох
гетьманів однаковою – визволення України з польської неволі. Максимович акцентує,
що важливе місце в оцінці історичних подій початку XVII ст. і ролі в них Конашевича
зайняло питання його боротьби з Туреччиною і Кримом. Історик вірно оцінив
Сагайдачного у цих війнах, назвавши гетьмана грозою для татар і турків, яких він
громив безперервно на морі і на сухопутті. Розглядаючи довгий ряд козацьких змагань
з турками, Максимович першим вказав на значення переможних битв козаків,
здійснених під його проводом. Він підкреслював, що, незважаючи на заборону
польського уряду козаки на чолі з Сагайдачним ходили на Крим, Туреччину і їх походи
розглядалися народом як праведна справа усього християнського світу в боротьбі з
бусурманами.
Дослідник охарактеризував Сагайдачного не лише як запорозького та козацького
вождя, а й як виразника інтересів усього народу в найголовніших сферах його
політичного і воєнного життя: він відновлює православну метрополію (1620 р.),
відправляє посольство П.Одинця в Москву до царя й служить йому загального ворога,
бере участь у Хотинській війні з Туреччиною на боці польського короля. Описуючи
Хотинську війну, історик вказує на провідну роль у перемозі запорозьких козаків, на їх
гідну поведінку під час цієї компанії. Вивчаючи біографію Сагайдачного, Максимович
виявив, що Петро був сином самбірського шляхтича, який не мав відношення до пісні
«Ой на горі та й женці жнуть», бо це була епоха П.Дорошенка. Під пером історика
Конашевич-Сагайдачний шляхетно прожив своє життя і шляхетно помирав після
Хотина. Максимовичу належить першість у розвіюванні міфу про постриг
Сагайдачного в монахи та поясненні суті явища «вступу до братства» певної особи.
Услід за Енгелем та Бантиш-Каменським історики вважали, що гетьман, вступивши до
братства, пішов у монастир. Дослідник вказує, де був похований Сагайдачний, і що
його могилу не пощадив безжальний час.
У творі «Бубновская сотня» (1848 - 1849) автор проаналізував перебіг подій з
історії України XVI – XVIII ст. на тлі конкретного об’єкта – Бубновської сотні в
рідному для нього Золотоніському повіті. Історик констатує, що виникає містечко
Бубнов як сторожовий козак за часів Д.Вишневецького. Згодом дніпровське козацтво,
вважає автор, стало головним захисником українського народу та ініціювало після
прийняття Польшею церковної унії ряд ополчень за віру проти вірогонителів.
Дослідник у короткому історичному екскурсі загальної історії зупиняється на
діяльності провідних керманичів Запорозького козацтва: Д.Вишневецького,
С.Наливайка, Г.Лободи та ін. Максимович показує, як тісно переплетена історія малої
батьківщини з історією України та Запорозької Січі. Його земляки допомогають
козацьким та запорозьким лідерам укріпляти i боронити кордони України, не стоять
осторонь великої політики Б.Хмельницького, Д.Апостола, К.Розумовського, беруть
участь у Коліївщині, періодично відряджають своїх синів до Січі. Серед них був і
кошовий атаман І.Малашевич. За свідченням автора бубновські запорожці
приписувались до товариства Канівського куреня і, як правило, опікувались церквами
та храмами своїх земляків. В даній роботі Максимович подає своє бачення подій другої
половини XVIII ст. Він констатує, що з історичної арени майже одночасно сходять у
небуття Запорозька Січ, татарська орда та великий можновладець Г.Потьомкін, який за
життя мав усе, чого лише душа бажала «а умер ни при чем, в бездомной степи, как
сиромаха запорожский». Цікаве зауваження Максимовича, щодо розташування
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Чорноморського казацтва в Тамані, де за часів Київської Русі було Тмутараканське
князівство. Історик пов’язує це місце з витоками Січі: «Может быть, то Лукоморье
было и колыбелью казачества, которое так шумно развернулось потом за порогами
днепровскими, где сложил свою чубатую голову воинственный князь Святослав?».
В листах до польського історика М.Грабовського «О причинах взаимного
ожесточения поляков и малоросиян, бывшего в XVII веке» (1858) М.Максимович
проаналізував усю передісторію Визвольної війни, вказав на необгрунтованість
тверджень польських дослідників про начебто прогресивну роль Польщі стосовно
колонізованого півдня України. Автор прагне висвітлити причини, через які між
козаками і Річчю Посполитою періодично вибухали війни. Він заперечує польський
вплив на утворення та устрій запорозького товариства і вважає, що «казачество
Запорожское, или низовое, существовало задолго до 1569 года, с которого можно вести
начало исторического влияния поляков на Украину». В роботі автор подає дати
розповсюдження козацтва (перша половина XVI ст.), відомості про його перших
керманичів (П.Лянцкоронського, В.Хмельницького, Д.Вишнивецького). Історик
звинувачує поляків у жорстокій по відношенню до українського козацтва політиці,
через яку тисячі придніпровських козаків переселялися до Московської держави, на
Донець, у Слобідську Україну. Дослідник розкриває сутність козацької логіки, за якою
Україна прийняла об’єднання з Польшею в одну Річ Посполиту на праві людей рівних з
рівними, вільних з вільними (1569 р.).
Як Конашевичу Сагайдачному, так і Б.Хмельницькому Максимович відводить дві
праці, близькі між собою за змістом. Перша - «Воспоминания о Богдане
Хмельницком», написана в зв’язку з двохсотріччям з дня смерті гетьмана і виходом у
світ монографії М.Костомарова «Богдан Хмельницький» (1857). «Красе и славе
казачества южнорусского» присвячує Максимович другу роботу, «Письма о Богдане
Хмельницком» - низку своїх листів з приводу праці М.Костомарова «Богдан
Хмельницький», адресованих М.Погодіну (1-5 листи, 1859 р.) та автору дослідження (618, 1860 р.). В них розкривається діяльність козацтва та Запорозької Січі в добу
Б.Хмельницького. Автор подає своє бачення образу Хмельницького, розвінчує ряд
міфологічних тверджень дослідників XVIII – першої половини XIX ст. і вказує їх
походження, уточнює факти і хронологію української історії, які з подачі козацьких
літописців та польських істориків некоректно вживались у працях вчених ХІХ ст. Так
історик, критично опрацювавши свідчення про гетьмана, заперечує і вважає міфами
наступні факти його біографії: розповідь про взяття ним у полон двох татарських князів
з роду Кантемирів, епізод у Бродському замку, участь у козацьких повстаннях 20-30 рр.
XVI ст., Цецорський полон. Виправленню з боку науковця підлягали наступні факти:
ототожнення Барабаша і Ормянчика, дата приїзду Хмельницького до Києва (кінець
1648, а не січень 1649); перекручені прізвища козацьких керманичів (С.Павич – в
дійсності С.Савич, Адамович – Жданович, Яков Воронченко – Ясько Воронченко,
Джаджалик – Філон Джеджелія), дійсний список 16 полків Малоросії, встановлених
Хмельницьким після Зборівського миру (замість 15-полкового списку, де був
пропущений Білоцерківський полк, а Прилуцький названий Острянським). Суттєві
доповнення Максимович вніс щодо суспільного становища батька Хмельницького,
життя майбутнього гетьмана до відкритого виступу проти поляків. В праці знайшли
уточнення: тезоімеництво Хмельницького (27 грудня 1595 р.), подія з Богданом на
Кодаці (що була не в 1635, а в 1639 р.), дата Тарасової ночі (1630, а не 1628 чи 1629
рр.), дата і рік Миколайового пиру (не Суботів 1646, а Чигирин 1647), чин
Б.Хмельницького напередодні визвольної війни (не генеральний військовий писар, а
Чигиринський сотник).
Історик визнав і схвалив перемоги Б.Хмельницького на Чорному морі (1621 –
1629), список перших шести козацьких гетьманів за літописом Грабянки і встановив,
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що в другій чверті XVIII ст. якийсь літописець змішав вказаний порядок і
Д.Вишнивецького та Є.Ружинського із другої половини XVI ст. переніс у першу.
Максимович не погодився з тим, що Б.Хмельницький «питомец иезуитов, преемник их
двоедушия и скрытости»[8]. Історик вважав, що школою виховання Б.Хмельницького
було оточення, в якому він жив і діяв, зокрема Запорізька Січ, їй дослідник надавав
великого прогресивного значення. Він акцентує, що військова зірка великого гетьмана
зійшла на Чорному морі серед запорожців в той час, коли зірка старого Сагайдачного
під Хотином померкла. Дослідник вважає, що Конашевич був прикладом для
Б.Хмельницького. Старий гетьман славно служив Речі Посполитій, не піднімаючи зброї
на поляків, його шляхом йшов і Б.Хмельницький. Та йому випало ще пройти своїм
шляхом поприще гетьманського життя і здійснити ту справу, яку ніхто до нього не міг
[9].
Слід зазначити, що історичний образ Б.Хмельницького, створений
Максимовичем, в цілому сприймається сучасною історичною наукою як достовірний.
Але є і розбіжності, на яких хотілось би зупинитись. Науковці ХХ і ХХІ ст. вважають,
що в 1620 р. Хмельницккий брав участь у Цецорській битві, де загинув його батько, а
він сам потрапив у полон (Крип’якевич [10], Грушевський [11], Полонська-Василенко
[12], Турченко [13] та ін.). Максимович же переконаний, що: «Мнение о Цецорском
плене есть ошибочное заключение из Богданова письма, сделанное Коховским… Я
отвергаю его как исторический призрак…». Автор дослідження «Богдан
Хмельницький» Іван Крип’якевич відносить чорноморські походи запорожців 1621 і
1629 рр. за участі Б.Хмельницького до міфів і при цьому вказує на Максимовича як на
авторитетного знавця з даного питання. Очевидно, що таке посилання є некоректним.
Радянська ж історіографія визнає участь майбутнього гетьмана у морських походах
проти Туреччини і Криму, але при цьому не акцентує на датах [14]. Ряд істориків XX і
XXI ст. схиляється до такої ж думки (А.Кащенко [15], О.Апанович [16]). Науковці ХХ і
ХХІ ст. констатують, що Б.Хмельницький був учасником ряду козацьких повстань 30-х
рр. XVII ст., а Максимович категорично заперечує це: «Без современных
определетильных свидетельств об участии Хмельницкого во всех козацких восстаниях
– Тараса, Павлюка, Остряницы и Гуни. Я смотрю на сказание об этом только как на
мнение историков, и по всем вышеизложенным соображениям не могу признать его
справедливым». Ми вважаємо аргументи Максимовича з приводу зазначених фактів
біографії Б.Хмельницького переконливими і повністю поділяємо його наукову позицію.
«Исторические письма о казаках приднепровских» Максимович писав протягом
1863 – 1865 рр. Створити перший лист історика спонукало читання третьої частини
«Архива Юго-Западной Руси», під назвою «Содержание актов о казаках, 1500 – 1648
гг.», де була вступна стаття В.Антоновича. Згодом з’явились ще 4 листи, в яких історик
на основі аналізу документів прагнув висвітлити ряд власних наукових знахідок
відносно запорожців. Він ставить під сумнів описання Антоновичем картин початків
козацтва і козацького гетьманства; відкидає погляд за яким, ніби то до Люблінської
унії, козаки жили лише під егідою князів із династії Гедемінів, зберігаючи і розвиваючи
під їх управлінням свій общинний устрій. Першим козацьким керівником в ряду князів
Гедеміновичів Максимович називає нововідкритого ним гетьмана Н.Ружинського.
Історик виявляє і уточнює послідовний ряд подвижників (Є.Дашкович) і керманичів
запорозьких (П.Ланцкоронський, Д.Вишнивецький, Є.Ружинський, М.Вишнивецький),
їх соціальний статус та роль по відношенню до козацтва. Вчений вказує на легенди,
створені про козацтво дослідниками XVIII ст., на які не слід зважати. В листах
Михайло Олександрович приділяє значну увагу Д.Вишневецькому. Він вносить
корекцію щодо його родоводу, вказуючи на князівську, а не королівську лінію
походження, як про це писали Несецький та деякі польські письменники; уточнює
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географію родових земель Д.Вишнивецького, називає дату його становлення в якості
вождя дніпровських козаків на острові Хортиця (1556).
У своїх історичних листах про козаків придніпровських Максимович навів факти,
здобуті ним з джерел і вперше введені у вжиток історичної літератури про те, як 300
канівських козаків на чолі з отаманом Млинським і М.Єськовичем пристали на Дніпрі
до дяка Ржевського, і з його Великоруськими козаками у 1556 р. під Очаковим били
татар і турків.
Підсумовуючи написане вище, констатуємо: творчість М.О.Максимовича
становить цінну спадщину вітчизняної історичної науки, бо саме він поклав початок
науково-критичному ставленню до дослідження історії України й запорізького козацтва
зокрема, вперше в історіографії розробив власну концепцію історії українського
козацтва [17]. Вчений висвітлив провідну роль козацтва і Запорозької Січі у
визвольному русі кінця XVI – XVIII ст. проти національного і релігійного гноблення, а
також турецької і татарської агресії. Він вважається першим авторитетним істориком
Коліївщини. У працях історик дав оцінку запорозьким та козацьким керманичам:
Наливайкові, Павлюку, Остряниці, П.Конашевичу-Сагайдачному, Б.Хмельницькому,
яка стала основою для подальших дослідників даної проблеми. У питанні походження і
визначення козацтва як категорії історичної і соціальної (а не етнічної) першим в
історіографії звернув увагу на козацтво як на первісно військовий в своїй основі стан,
та показав подальший поділ на «поселенців» - козаків, що жили на волості, та
військовий табір – Запорожжя. Як ініціатор українського дискурсу 40-60 рр. ХІХ ст.
відкинув антинаукові твердження польсько-шляхетських істориків про прогресивне
значення Польщі в заселенні України; вирішальну роль Речі Посполитої в
започаткуванні та організації козацтва і Запорозької Січі; культурницьку місію Польщі
в Україні та добровільне підкорення їй українського народу. Створив власний
оригінальний погляд на історію козацтва, Запорозької Січі, визвольної боротьби
українського народу. Його оцінки історичних подій XVI - XVIII ст. зберігають своє
наукове значення до наших днів, а отже в перспективі можуть бути використані як для
порівняння із працями інших дослідників тематики Запорозького козацтва, так і для
самостійних історичних та історіографічних досліджень.
РЕЗЮМЕ
В статті розглядається наукова спадщина М.Максимовича, присвячена
українському козацтву та Запорозькій Січі. Дослідник представлений як родоначальник
концепції історії українського козацтва, бо саме він поклав початок науковокритичному ставленню до вивчення історії та ініціював український історичний
дискурс 40-х – 60-х рр. ХІХ ст.
Ключові слова: історіографія, концепція українського козацтва, науковий
дискурс, Запорізька січ.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается научное наследие М.Максимовича, посвященное
украинскому казачеству и Запорожской Сечи. Исследователь представлен как
родоначальник концепции истории украинского казачества, поскольку именно он
положил начало научно-критическому отношению к историческим изысканиям, и был
инициатором украинского исторического дискурса 40-х – 60-х гг. XIX ст.
Ключевые слова: историография, концепция украинского казачества, научный
дискурс, Запорожская сечь.
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SUMMARY
In the article is regarded the scientific heritage of M.Maksymovych, dedicated to
Ukrainian kozatstvo and Zaporoz’ka Sich. The researcher is considered to de the beginner of
ukrinian kozatstvo’s history, that made a start of scientific critical attitude to studying history.
Keywords: historiography, conception of Ukrainian Cossacks, scientific discourse,
Zaporozhian sich.
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ҐЕНЕЗА РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»
У РАДЯНСЬКІЙ ТА СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
А.Б.Ольхін
Сучасний світ висуває багато викликів, і один із них – це стабільність державних
утворень. На нинішньому етапі розвитку, коли країни усього світу зіткнулися із
величезною кількістю соціальних проблем, пов’язаних з глобальними змінами
© Ольхін А.Б., 2010

64

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
економіки, викликаних першими витками світової економічної кризи, виникла
необхідність скорегувати і вирішити чимало важливих питань. Одним із них є побудова
соціальної структури сучасної держави, надання їй стабільності, адже, як свідчать події
у країнах Європи (Греції, Німеччині) і колишніх республіках СРСР (Киргизії),
створення теоретичної бази вірно виваженої соціальної політики і практична її
реалізація все ще чекають свого розв’язання. Актуальна ця проблема і для вітчизняної
наукової школи.
Теоретичними дослідженнями, пов’язаними із соціальною політикою держави
займався цілий ряд вчених. Це Р.М.Титмус [1], О.С.Клинський, І.П.Труфанов,
І.З.Гедейко [2], П.П.Лопата [3], М.А.Волгін [4]. Ґенеза розуміння терміну «соціальна
політика» у Радянському союзі досліджувалась у монографіях В.М.Нікольського і
А.С.Бобровського [5]. Але спроб проаналізувати ґенезу терміну за весь час його
існування і активного вживання ще не робилося.
Джерелами для даного пошуку слугували в першу чергу словники, що містять
визначення термінів «соціальне», «соціальна політика держави», монографії і статті
зазначених вище авторів, пов’язаних із даним питанням.
Метою даної статті була систематизація даних і пошук подальшого напряму
дослідження питань соціальної політики.
Термін «соціальна політика» достатньо часто вживається і, здавалося б, присутній
у сфері гуманітарного знання вже давно. Однак насправді він введений на межі ХІХ –
ХХ ст., а у активному науковому обігу знаходився тільки починаючи з 70-х рр. ХХ ст., і
за цей незначний проміжок часу встиг неодноразово змінити своє значення. Треба
зауважити, що відмінності у розумінні і трактовці змісту терміна «соціальна політика»
залежать не стільки від галузі знань, в якій він використовується (як правило це історія
та суспільствознавчі дисципліни), скільки від ідеологічних засад, якими керується той
чи інший науковець, існуючих політичних реалій, суспільного та державного
замовлення. Перші теоретичні концепції соціальної політики були викладені в роботах
створеного в м. Ейзенах (Німеччина) «Союзу соціальної політики», вони акцентували
увагу на соціальних реформах як основному завданні держави. У розумінні М.Вебера
та В.Зомбарта основною метою соціальної політики держави було покращення рівня
життя населення, уникнення революційних потрясінь. Розвиток соціальної політики у
країнах Заходу був пов’язаний з переходом від державної і суспільної благодійності по
відношенню до нижчих станів населення до вироблення загальнодержавних локальних
систем соціальної допомоги, оптимальний рівень розвитку якої дозволяє, з погляду
багатьох західних науковців, реалізувати ідею «держави всезагального благоденства»
[6]. Варто помітити також, що пізніше В.Зомбарт відійшов від марксистських ідей і
виступив з критикою матеріалістичного розуміння історії, класової боротьби та
диктатури пролетаріату. Важливо також й те, що зараз зазначене вище розуміння
соціальної політики критикується західними вченими як марксистських, так і
ліберальних поглядів [7].
У радянській науковій традиції до 70-х рр. ХХ ст. проблеми, які пізніше стали
входити до комплексного визначення соціальної політики спочатку визначали інакше.
Їх, як правило, називали «діяльність органів влади та компартії щодо поліпшення
добробуту» або «поліпшення соціально-побутових умов життя населення» [8]. При
цьому термін «соціальне» використовували для визначення всього, що стосується
життя людського суспільства а не природних явищ [9].
У більш вузькому, специфічному значенні як важливу складову економічної,
політичної і духовної сфер термін «соціальне» використовував М.Н.Руткевич. Він
підкреслював: «Соціальні відносини є аспектом, стороною, й при тому найважливішою
усіх соціальних відносин» [10]. Практично значення терміну «соціальне» було вузьким,
«соціальними» традиційно вважались питання матеріального забезпечення
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непрацездатних. Пізніше перелік «соціальних» проблем було дещо поширено. У
монографіях стали зазначувати діяльність Радянської держави, спрямовану на
«задоволення матеріальних інтересів робочого класу, міської і сільської бідноти на
підвищення їх добробуту, охорону здоров’я, поліпшення побутового становища,
житлових умов» [11].
Були й прибічники більш широкого розуміння змісту соціальної політики.
І.П.Труфанов, І.З.Гедейко, М.Ю.Шмельова включали до нього діяльність щодо
покращення умов праці й побуту, подолання класових та соціальних відмінностей,
перебудову на колективістських засадах форм людського співіснування, розвитку
політичної та творчої активності трудящих, вдосконаленню усього комплексу способу
життя людини [12].
В.Д.Попков вважав, що до соціальної політики відносяться наступні питання:
забезпечення оптимізації умов праці, розвиток торгівлі і суспільного харчування,
житлово-комунальне і побутове обслуговування, охорона здоров’я, розвиток фізичної
культури і спорту, зміцнення сімей, створення більш сприятливих для дітей і жінокматерів умов, соціальне забезпечення, регулювання міграцій населення, охорона
оточуючої природи [13]. П.П.Лопата під проблемами соціальної політики розумів
зростання матеріального добробуту й культури робочого класу, зміцнення
соціалістичного способу життя й формування нового типу особистості, становлення
соціальної однорідності суспільства і рівності його членів [14].
З наведених цитат бачимо, що зміст терміну «соціальна політика» в радянській
науці постійно розширювався. В ідеологічному розрізі радянські науковці декларували,
що «соціальну політику соціалістичної держави слід розглядати як послідовну
політику, спрямовану на знищення експлуататорських класів, корінні зміни у
становищі й ролі трудящих класів, подолання класових розбіжностей... Врешті решт це
політика побудови безкласового, соціально однорідного суспільства» [15]. На відміну
від сучасних визначень (а отже, і розуміння, а в кінцевому результаті – конкретної
реалізації) соціальна політика наряду з теоретично-декларативними заявами мала чітко
окреслений комплекс конкретних завдань, спрямованих на задоволення безпосередніх
потреб населення країни. Сучасні дослідники виділяють дві основні риси радянської
соціальної політики. З одного боку це її патерналізм, підтримка незахищених верств
населення. З іншого це перерозподіл матеріальних благ між «доцільними» і
«недоцільними» соціальними верствами, особливо такий підхід був помітним в роки
колективізації і форсованої індустріалізації. Отже, як зазначено у монографії А.С.
Бобровського і В.М. Нікольського при розгляді питань історії СРСР та Радянської
України слід використовувати визначення, які б характеризували реальну, а не
задекларовану політику з обов’язковим урахуванням її наслідків для суспільства в
цілому [16].
Якщо дослідники радянського періоду чітко декларували, що соціальна політика
реалізується виключно КПРС і державою, то у сучасних науковців таких конкретних
вказівок немає, що цілком зрозуміло. Адже з припиненням існування СРСР соціальні
функції, сконцентровані раніше в одному центрі, стали виконуватися різними
структурами або перестали виконуватися взагалі. Відбилось це і на новому розумінні та
формулюванні соціальної політики, тепер це «одна із головних сфер політичної
діяльності держави, політичних партій, суспільних організацій, що являють собою
суб’єкти політики, мета якої – розвиток формуючих те чи інше суспільство класів,
соціальних груп, соціальних прошарків (страт), національних або інших етнічних
спільнот, мовних груп а також розвиток і соціалізацію людини» [17]. Зазнали змін
також і характеристики сфер впливу соціальної політики – «соціальна політика
спрямована на захист усіх елементів структури суспільства, а також окремих
особистостей від деструктивних процесів, що мають місце в суспільстві на окремих
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етапах його розвитку. Соціальна політика передбачає в якості об’єктів своєї особливої
уваги соціальне забезпечення системи охорони здоров’я, освіту, науку і культуру»[18].
При порівнянні запропонованого визначення варто звернути увагу на відсутність чітко
сформульованої побутової, господарчої складової, яка завжди була присутня у
радянських трактуваннях соціальної політики. Це пряме відображення реального
соціального процесу, адже із зміною форми влади новоутворені держави, які виникли
на місці СРСР дійсно склали з себе патерналістські, «батьківські» функції.
У ідеологічній сфері сучасна наука, відмовившись від радянського понятійного
апарату ще не змогла остаточно виробити свій, самодостатній і самобутній. Це добре
відчувається у частій «перестановці знаків», там, де радянські вчені писали «мінус»,
сучасні пишуть «плюс». Так, наприклад, теза: «Досвід невдалої спроби здійснювати
ефективну соціальну політику в рамках централізованої економіки і тоталітарної
ідеології засвідчує те, що на сьогодні у світі не існує серйозної альтернативи
виробленій західними державами системі соціальної допомоги і забезпечення
соціальної захищеності населення» [19] була спростована великою кількістю
соціальних заворушень у країнах Європейського Союзу, спричинених світовою
фінансовою кризою; проблемами у площині релігійних та міжрасових відносин в
західноєвропейських країнах. Запропоновані приклади свідчать про те, що існуюча на
Заході соціальна система не є ідеальною, як не була і радянська. Саме тому сучасному
досліднику слід відходити від політичної ангажованості в бік об’єктивності і
науковості.
Проблеми, пов’язані з «чорно-білимо» сприйняттям й трактуванням соціальної
політики, притаманні як радянській науці, що поділяла всі соціальні явища на
«соціалістичні» (вірні) та «буржуазні, капіталістичні» (тобто невірні) так і сучасній, яка
часто поділяє все на «демократичне» (а отже правильне) і «тоталітарне» (неправильне).
Щоправда, досліджуючи пошуки альтернативи радянській системі сучасні науковці
винайшли чимало цікавих з точки зору подальшого розвитку термінів та їх уточнень.
Починаючи від багатогалузевого формулювання соціальної політики як «системи
конкретних заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення. В залежності від
того, від кого спрямовуються ці заходи, хто їх головний ініціатор (суб’єкт), розрізняють
відповідні види соціальної політики – державна, регіональна, корпоративна і т.д.» [20],
і продовжуючи новими, не вживаними раніше підходами до термінів.
В сучасному розумінні соціальна політика це не стільки система дій і заходів,
скільки система взаємозв’язків і взаємодій в області соціально-трудових відносин між
соціальними групами, соціальними прошарками, в центрі яких їх головна і кінцева мета
– людина, її добробут, соціальний захист і соціальний розвиток, життєзабезпечення і
соціальна безпека населення в цілому. Тобто соціальна політика – багатовимірний
процес і структурно складне явище. За одним-двома показниками і критеріями, хай і
важливими (наприклад, рівень заробітної платні, безробіття) проблематично реально і
повноцінно оцінювати її стан. Об’єкт і предмет соціальної політики співпадають з
головними елементами, блоками і структурами, що входять до крупного комплексу –
соціально-трудову сферу – систему взаємопов’язаних компонентів і частин. Серед них
галузі соціальної (бюджетної) сфери (освіта, медицина, культура, спорт, туризм,
житлово-комунальний сектор і т.і.), ринок праці, зайнятість, безробіття; соціальне
партнерство; соціальний захист; оплата і охорона праці; соціальне страхування,
пенсійна система та ін. Проводячи соціальну політику важливо враховувати усе поле її
обсягу, не захоплюючись одними секторами і не забуваючи інші. Не можна визнати
сильною і вірною соціальну політику, в межах якої її суб’єкти звертають увагу лише на
розвиток освіти, культури і т.п., і не приділяють її системам зайнятості, мотивації,
пенсійного забезпечення і т.д. Не можна виключати при цьому систему пріоритетів
соціальної політики, що відрізняються за своїм змістом в залежності від конкретних
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етапів і умов розвитку, регіональних та корпоративних аспектів і особливостей.
Реальна, конкретна соціальна політика здійснюється віч на віч з конкретною людиною
на районному, міському, корпоративному рівні. І тому у теоретичній сфері важливе
вироблення максимально об’єктивної, зрозумілої, простої і чіткої системи описання,
вивчення і планування соціальної політики, її понятійного апарату. При цьому треба
зберегти необхідні елементи уже вживаних підходів та привнести нові, такі, які
спростили б існуючі протиріччя і гарантували зближення теоретичного і практичного
аспектів соціальної політики. Звичайно, питання, підняті у даному матеріалі
потребують подальшого вивчення і уточнення, адже від цього залежать вироблення і
реалізація вдалих моделей соціальної політики.
РЕЗЮМЕ
В статті аналізується ґенеза розуміння терміну «соціальна політика» та
понятійного апарату, що пов’язаний з проблемою, у різні періоди існування вітчизняної
історичної науки. Розглянуто сильні сторони і недоліки різних підходів до розуміння
соціальної політики як у науковій традиції СРСР, так і у пострадянські часи. Автор
зауважує на суттєвій відмінності між теоретичними формулюваннями та практичною
реалізацією соціальної політики у різні історичні періоди, знайомить читача із
найновішими розробками вчених у цій площині.
Ключові слова: соціальна політика, держава, суспільні інститути, соціальні
гарантії, соціальна сфера.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется генезис понимания термина «социальная политика» и
понятийного апарата, связанного с проблемой, в разные периоды существования
отечественной исторической науки. Рассматриваются сильные и слабые стороны
различных подходов к пониманию социальной политики как в научной традиции
СССР, так и в постсоветский период. Автор обращает внимание на существенную
разницу между теоретическими формулировками и практической реализацией
социальной политики в различные исторические периоды, знакомит читателя с
новейшими разработками ученных в этой плоскости.
Ключевые слова: социальная политика, государство, общественные институты,
социальные гарантии, социальная сфера.
SUMMARY
In the article genesis of understanding of term is analysed «social policy» and related to
the problem of concept in different periods of existence of domestic historical science. The
strong and weak sides of the different going are examined near understanding of social policy
both in scientific tradition of the USSR and in a postsoviet period. An author pays regard to
substantial difference between theoretical formulations and practical realization of social
policy in different historical periods, acquaints a reader with the most new developments of
scientists in this plane.
Keywords: social policy, state, public institutes, social guarantees, social sphere.
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ББК 63.3 (4УКР)
ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ кінця ХІХ –
початку ХХ ст. (ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА)
В.В. Гончаров
Закономірності формування і росту єврейської громади Південно-Східної України
безперечно мають величезне значення для розуміння єврейської історії, історії України
і суспільних процесів міграції, соціальної адаптації, модернізації тощо. З багатьох
причин ця тема протягом майже століття залишалася без уваги. У першу чергу, як це не
парадоксально, через відсутність спеціального дослідження комплексу історичних
джерел.
Огляд джерел з історії євреїв зазначеного регіону вказаного часу не був
предметом спеціальних досліджень. Однак у працях В. Хітерер [1], О. Сучкової [2, с.
21-22], О.В. Васик [3, с. 184-189] наявні джерелознавчі огляди з того чи іншого питання
© Гончаров В.В., 2010
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розвитку єврейської громади різних частин Південно-Східної України. Тому, метою
цієї роботи є аналіз джерельної бази дослідження «Єврейське населення ПівденноСхідної України к. ХІХ – п. ХХ ст.».
Основна частина опрацьованих джерел знаходиться у 21 фонді 7 архівів України,
Російської Федерації і Білорусії та у 10 справах (у даному архіві використовується
інший, відмінний від прийнятого в Україні, принцип зберігання документів)
Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимі (The Central Archives for
the History of the Jewish People (Jerusalem, Israel)).
У Центральному державному історичному архіві України у місті Києві (ЦДІАК
України) зберігаються документи російського уряду, що реґламентують різноманітні
аспекти життєдіяльності єврейського населення українських губерній Російської
імперії (Ф. 274; Ф. 294; Ф. 442, оп. 99, 535, 631, 700; Ф. 707). Важливі свідчення про
зайнятість єврейського населення Південно-Східної України містяться у документах
фонду «Харьковское розыскное отделение 1902-1903 гг. Харьковское охранное
отделение 1903 – 1906 гг.» (Ф. 304). Незважаючи на те, що більшість фондів ЦДІАК
України вже описані й активно використовуються [4], нами були опрацьовані
документи, що не набули достатнього поширення.
Велика кількість джерельного матеріалу з Державного архіву Донецької області
(ДАДО) знаходяться у фонді «Колекція документів з історії Донецького краю» (ФР2109) і Фонді мікрофільмів, в яких є статистичні дані по Катеринославській губернії,
звіти про єврейські погроми. ФР.–2109 – це копії документів довоєнної комплектації,
більшість оригіналів яких було втрачено під час Другої світової війни.
Було введено до наукового обігу документи фондів ДАДО – «Церковь евреев
г. Бахмута» (Ф. 313 і «Синагога г. Мариуполя» (Ф. 211). Ці фонди зберігають дані
метричних книг: записи про народження і смерть, одруження та розлучення євреїв
Бахмутського і Маріупольського повітів Катеринославської губернії з 1858 по 1921
роки. Джерела з економічної діяльності єврейського населення зібрані у фонді
«Мариупольской портовой таможни, г. Мариуполь, Екатеринославской губернии» (Ф.
134). Джерела, що зафіксували специфіку релігійно-культурного життя єврейського
населення краю утримуються у фондах «Благочинный 3 округа церквей Бахмутского
уезда г. Юзовка, Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии» (Ф. 69) і «2-й
еврейский молитвенный дом г. Юзовка, Бахмутского уезда Екатеринославской
губернии» (Ф. 177). Важливі статистичні дані, що стосуються кількості євреїв
м. Юзівки, знаходяться у фонді «Юзовская городская управа г. Юзовка, Бахмутского
уезда, Екатеринославской губернии» (Ф. 10).
Також нами були використані фонди інших державних архівів України:
Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей.
Про підприємницьку і революційну діяльність євреїв Південно-Східної України
свідчать документи фонду «Канцелярия Екатеринославского губернатора» (Ф. 11)
Державного архіву Дніпропетровської області.
У фонді «Александровская городская управа» (Ф. 24) Державного архіву
Запорізької області (ДАЗО) є справи про устрій єврейської птахофабрики (спр. 237),
про єврейські молитовні будинки (спр. 69) і про єврейські погроми, що мали місце у
м. Олександрівську в 1905 році (спр. 231). У фонді «Александровской уездной
землеустроительной комиссии Главного управления землеустройства и земледелия
г. Александровска» (Ф.-192) зберігаються документи про єврейські землеробські
колонії.
Багато документів, що стосуються різноманітних аспектів життєдіяльності
єврейського населення Південно-Східної України міститься у Державному архіві
Харківської області (ДАХО). Зокрема, у фонді «Харьковское губернское правление»
(Ф. 4, оп. 163, 187) є прохання євреїв Катеринославської губернії, яка входила до межі
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осілості, про дозвіл їм перебувати у губернському місті Харкові для того, щоб
зайнятися якоюсь господарською діяльністю або з метою прийняття християнства.
Також у цьому фонді зберігаються списки євреїв Ізюмського повіту Харківської
губернії. У справах фонду «Управление полицмейстера г. Харькова» (Ф. 52) зібрані
документи про політичну діяльність євреїв.
Багатий і цінний матеріал з історії євреїв Південного Сходу України містять
фонди Державного архіву Російської Федерації (м. Москва, далі – ДАРФ). Документи
фонду «Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880 – 1917» (Ф. 102, оп.
302) відображають весь спектр думок (особисті, суспільні, державні) щодо званого
«єврейського питання» (спр. 605, 615, 616). Департамент поліції був центральним
органом державної поліції Російської імперії, очолював політичний та карний розшук,
здійснював розробку заходів для охорони суспільного і державного устрою Росії,
законопроектів та інструкцій Міністерства внутрішніх справ, керівництво,
координацію, контроль за діяльністю поліцейських, жандармських, охоронних і
пошукових органів, боротьбу із суспільним і революційним рухом у країні. Все це,
безперечно, зумовлює цінність даної колекції документів для нашого дослідження. У
документах фонду є Журнали засідань Ради міністрів з питань про умови прийому
євреїв до середніх навчальних закладів і довідки про порядок прийому євреїв до
навчальних закладів (спр. 615), містяться дані про господарську діяльність єврейського
населення реґіону (спр. 612).
Особливий інтерес становлять документи з особистого фонду єврейського
історика Петра (Пейсаха) Семеновича Марека (Ф.Р - 9533 «Марек П.С.»). На початку
1890-х років по містах і містечках межі осілості П.С. Марек збирав матеріали з історії
побуту євреїв (спр. 67), а також з історії російського єврейства у цілому (спр. 38).
Мабуть, П.С. Марек є першим російським істориком, що вивчав роль жінки в
єврейської громаді – у його особистому фонді збережені чернетки з даної проблеми
(спр. 6, Нарис П.С. Марека «Роль женщины в истории русских евреев» (1888)).
У Національному історичному архіві Білорусії у місті Гродна у фонді 1
«Канцелярия гродненского губернатора» зосереджені листи, прохання євреїв губернії,
щодо їх переселення до досліджує мого нами регіону [5].
У справах, що знаходяться на збереженні у Центральному архіві історії
єврейського народу в Єрусалимі (Ізраїль) зібрана цінна колекція документів з історії
євреїв досліджуваного нами реґіону. Основу зібрання становлять юридично засвідчені
копії джерел з різних архівів багатьох держав світу (Росії, Білорусії, України й інших), є
також унікальні документи, передані на збереження емігрантами, що прибули в Ізраїль
на постійне місце проживання.
У справі Ru 89 приводиться Довідка з питання про правовий статус євреїв,
укладена Канцелярією Ради міністрів. У справі Ru 143 є статистичні дані про: кількість
єврейського населення Катеринославської губернії; казенних єврейських училищах 1-го
розряду реґіону; єврейські землеробські колонії. Справа Ru 407. 38-43 зберігає лист
керівника державним майном Херсонської і Бессарабської губерній на ім'я губернатора
про стан справ у єврейських землеробських колоніях Катеринославської губернії. У
справі Ru 409 є дані про кількість учениць-єврейок у гімназіях Катеринославської
губернії, про учнів-євреїв Південно-Східної України містяться також і в справах НМ
2/7921. 9; НМ 2/9027.9; НМ 2/9026.18. Духовне життя євреїв досліджуваного реґіону
зафіксоване у джерелах, які зібрані у справах НМ 2/9050.1; НМ 2/7943.1; НМ 2/8277.1.
У вищевказаних фондах державних обласних архівів України, Центральному
архіві історії єврейського народу в Єрусалимі є справи з ідентичним змістом.
За походженням та функціональним призначенням, характером інформації
використані джерела можуть бути поділені на такі групи:
- законодавчі акти, що регулювали життєдіяльність єврейської громади
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Південно-Східної України, опубліковані у «Полном собрании законов Российской
империи» і різноманітних збірниках документів [6]. Особливий інтерес викликають ті
закони й укази, що були спрямовані на формування єврейської громади ПівденноСхідної України. Вони також дають уявлення про статус законодавства Російської
імперії і політики влади щодо євреїв.
- діловодні документи: звіти та доповіді губернаторів, різних державних [7] і
єврейських товариств, метричні книги [8]. Остання група джерел – це великий,
практично не вивчений комплекс документів. Дослідники єврейської громади до
останнього часу залишали поза увагою такі цікаві, але складні джерела, як метричні
книги, тому що вони незручні в опрацюванні: великий цифровий матеріал,
нерозбірливий почерк, записи на їдиш. Проте залучення даних джерел дає можливість
відстежити внутрішні процеси в єврейській громаді стосовно сім'ї, шлюбу, відобразити
демографічні проблеми. У відділі фонду юдаїки Національної бібліотеки
ім. В. Вернадського автором були виявлені деякі документи урядових організацій під
грифом «Таємно» [9], що раніше не оприлюднювалися.
- релігійно-правова та релігійно-довідкова література З огляду на великий
вплив релігії на життя єврея як найкраще джерело є посібник для практичного і
теоретичного вивчення Талмуда відомого сучасного релігійного діяча, рабина
А. Штейнзальца [10], а також інша література релігійно-довідкового змісту [11].
- статистичні матеріали. Це насамперед матеріали Першого загального
перепису населення Російської імперії 1897 року [12], Одноденного перепису
початкових шкіл у Імперії [13], а також матеріали, зібрані земствами досліджуваних
губерній [14]. Інформація, що міститься в них, дає можливість простежити
демографічні процеси єврейської громади Південно-Східної України, з'ясувати освітній
рівень, соціальний стан, зайнятість і багато інших аспектів, що відображені у
дослідженні у формі таблиць і діаграм. Земська статистика дає багатий матеріал для
загальної характеристики стану сільського господарства у районах єврейських колоній,
а також для співставлення економічного побуту євреїв-землевласників та інших
національних груп сільського населення. Проте недовіра єврейського населення до
офіційних представників влади (тим більше іншого етносу) і погане знання ним
російської мови змушує засумніватися у достовірності земських джерел. І тому
потрібно притягнуті статистичні дані, зібрані Єврейським колонізаційним товариством
(ЄКТ), опитування якого проводилося на їдиші від імені єврейського добродійного
товариства, тому є всі підстави вважати ці дані більш точними, ніж матеріали
земств [15].
Цікавим, але маловивченим статистичним джерелом є збірники «Вся Россия:
Русская книга промышленности, с/х и администрации», що з кінця 80-х років ХIХ
століття по 1903 рік видавав у Санкт-Петербурзі О.С. Суворін [16]. Починаючи з 1911
року, збірник з такою ж назвою стало видавати Товариство Л.М. Фіш у Києві [17].
Порівняно з попередником він містив утричі більше матеріалу. Звіти збиралися
спеціальними агентами на місцях, а також складалися за даними урядових і суспільних
організацій. У подібних довідниках зазначені вихідні дані (прізвище, ім'я, по батькові й
адреса проживання) власників різних підприємств, нерухомості, торгових ларків, але
без вказівки на їхню конфесійну або етнічну приналежність. Остання обставина значно
ускладнює аналіз зайнятості єврейського населення краю, через що використання
даного джерела є припустимим лише для виявлення тенденцій у середовищі значної і
середньої єврейської буржуазії реґіону.
- періодичні видання. Проаналізована як єврейська преса, так і офіційні видання
різних міністерств кінця XIX - початку XX століть. Переважно це російськомовна
єврейська періодика: часописи: «Восход», «Еврейская школа» і журнали Міністерства
народного просвітництва і Міністерства внутрішніх справ [18]. Цінність матеріалів
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періодики насамперед у тому, що вони висвітлюють реальні факти, дії і процеси, які
відбувалися у повсякденному житті євреїв Південного Сходу України, а одночасне
використання внутрішніх (єврейських) і зовнішніх (офіційних, державних) джерел
інформації дозволяє зводити до мінімуму тенденційність, настільки характерну для
даного виду джерел.
- наративні джерела (мемуари і щоденники подорожей, етнографічні
замальовки). Мемуарна література допомагає відтворити яскраві й живі події минулого.
Зокрема були опрацьовані мемуари великого державного діяча Росії С.Ю. Вітте, у яких
один з параграфів так і називається – «Єврейське питання» [19]. Слід зауважити, що
С.Ю. Вітте представляв нову ґенерацію російських лібералів-державників, котрі
прагнули “звільнити” єврейське питання від застарілих і непотрібних ідеологічних
нашарувань. Було використано також спогади громадських єврейських діячів
Російської імперії, насамперед мемуари відомого єврейського публіциста, юриста
Г.Б. Сліозберга, який був добре обізнаний із механізмом функціонування як єврейської
громади, так і бюрократичної системи імперії [20]. Цікаві етнографічні замальовки
побуту євреїв-хліборобів можна знайти у начерках Л.М. Брамсона [21], опис
єврейського весільного обряду у Л.О. Леванди [22].
Отже, джерельна база запропонованого дослідження багата і різноманітна. Вона
дає можливість простежити процес формування єврейської громади Південно-Східної
України, виявити структуру зайнятості євреїв реґіону і відбити динаміку розвитку
системи виховання і освіти, але це вже справа майбутніх розвідок.
РЕЗЮМЕ
У статті дається огляд джерел, присвячених історії єврейського населення
Південно-Східної України наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: інформація о
місцезнаходження, інформативні можливості кожного з видів джерел. Отже, джерельна
база проблеми дає можливість простежити процес формування єврейської громади
Південно-Східної України, виявити структуру зайнятості євреїв реґіону і відбити
динаміку розвитку системи виховання і освіти.
Ключові слова: єврейське населення, джерельна база, Південний Схід України,
архіви.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу исторических источников, отражающих историю
еврейского населения Юго-Восточной Украины конца ХІХ – начала ХХ веков. В ней
дана информация о местонахождении источников, их основных видах, состоянии и
информативных возможностях. Комплексное использование представленных
источников дает возможность проследить процесс формирования еврейской общины
региона, выявить их структуру занятости и показать динамику развития системы
воспитания и образования.
Ключевые слова: еврейское население, источниковая база, Юго-Восток
Украины, архивы.
SUMMARY
The article is devoted to the review of the historical sources about the history of Jewish
population of South-East Ukraine at the end of ХІХ – beginning ХХ centuries. In this article
the data as for the location of sources, their main types, condition and informative
possibilities.
Key words: Jewish population, sources, Southeast of Ukraine, archives.
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МАТЕРІАЛИ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ
ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТ.
А.Гедьо
В 90-ті рр. XX ст. українська преса вступила в дуже важливу і доленосну фазу
своєї історії. Аналіз української періодики показує: її діяльність базується в основному
на принципах демократичності та плюралізму. Наслідком цього процесу стало
зростання ролі преси у висвітленні проблем культурного життя, актуалізації культурноосвітніх питань, активного втручання періодичних органів в історико-культурний
процес.
Преса постає одним із цікавих феноменів культурного та громадсько-політичного
життя. Вона виступає не лише як історичне джерело, а й як суб‘єкт культурного та
громадсько-політичного процесу. Разом з тим, преса є важливим інструментом впливу
на свідомість людей, дієвим знаряддям інформації. Періодична преса - це частина
національної культури, тому роль і місце періодики потрібно досліджувати в органічній
єдності з культурно-історичним розвитком як титульної нації так і національних
меншин.
Процеси культурного будівництва суверенної України тією чи іншою мірою,
концентруються, нагромаджуються та віддзеркалюються на шпальтах вітчизняних
періодичних видань. Тому преса - важливе історичне джерело, засіб формування
громадської думки та практичного втілення окреслених рішень. Джерельні та
концепційні основи, які містяться в періодичних виданнях, є своєрідним показником
при визначенні вірності обраного державного курсу. В цьому виявляється й інший бік
джерелознавчої цінності періодики. Відомо, що багато істориків-джерелознавців пресу
називають своєрідним «щоденником часу», який і за формою, і за змістом відповідає
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тому чи іншому суспільству.
Метою даної розвідки є дослідити специфіку інформаційного забезпечення
культурного розвитку етнічних меншин Донецької області в незалежній Українській
державі.
Важливе місце у діяльності національно-культурних товариств посідає
інформаційне забезпечення. Більш-менш регулярне висвітлення власної діяльності, а
також виконання комунікативної функції в межах відповідної етнічної громади можливі
лише при наявності власного інформаційного органу. Особливе місце на перших етапах
розвитку національно-культурних рухів посідала національна преса.
Джерельну базу розвідки становлять матеріали періодичної преси, які можна
розподілити на статті в обласній та міській пресі й публікації в спеціальних виданнях
етнічних меншин. У обласних виданнях „Социалистический Донбасс” (з 1992 р. –
„Донбасс”), „Радянська Донеччина” (з 1992 р. – „Донеччина”), «Комсомолец Донбасса»
(з 1992 – «Акцент»), „Жизнь”, „Город”, „Вечерний Донецк”, „Приазовский рабочий”
(маріупольська міська газета), протягом 1990-2000-х рр. регулярно з’являлися публікації,
що висвітлювали питання історії етнічних меншин області, насамперед, греків,
культурного руху, відродження мови, мистецтва, містили інтерв’ю з лідерами
національних об’єднань.
Одним з основних джерел з вивчення національно-культурного руху на сучасному
етапі є газети національно-культурних товариств – „Эллины Украины” (газета Федерації
грецьких товариств України, „Хронос” (Маріупольське товариство греків), „Логос”
(Союз греків України), „Камбана” (Донецьке товариство греків), «Алеф» (культурнопросвітницьке товариство «Алеф», виходила протягом 1990-1995 рр.), «Наша жизнь в
диаспоре и дома» (Донецька обласна єврейська община), «Поляки Донбасу» (Донецьке
обласне товариство поляків), «Вірменський вісник - Наїрі». Вони містять інформацію про
діяльність національних організацій, нариси з минувшини етносу, порушують та
обговорюють актуальні проблеми етнічного руху. Особливо змістовним матеріалом з
актуальних проблем грецького руху, питань національного відродження, організаційних
аспектів розвитку еллінізму вирізняється видання „Елліни України”. Для пересічного
читача така деталізація організаційних аспектів життя грецької меншини може бути не
дуже цікавою, утім для дослідника сучасного життя греків України та Донеччини цей
матеріал є досить цінним інформативним джерелом.
Справу створення національної газети вдалося здійснити Республіканському
товариству греків України. Газета „Логос” виходила з червня 1990 р. російською мовою,
мала загальносоюзний статус і тираж 10 тис. примірників.
“Логос” містив інформацію про життя грецьких громад України і СРСР, діяльність
Республіканського товариства греків, статті з історії греків України, літературну
рубрику, що знайомила з творчістю грецьких літераторів. Газета порушувала актуальні
проблеми національного розвитку: вивчення мови, організацію автономії, проблему
виїзду греків за кордон [1].
У деяких дослідників можна зустріти думку про нібито низький змістовний та
професійний рівень «Логоса». Зокрема, К. Балабанов та С.Пахоменко дещо категорично
стверджують, що відсутність ядра професійних журналістів позначилася на якості й
аналітичності публікацій, призвела до збільшення кількості низьковартісних передруків з
бульварних видань, що не мали ніякого відношення до національної тематики – модних
гороскопів, “гучних” сенсацій, скандальних публікацій з життя шоу-бізнесу [2]. Аналіз
випусків «Логоса» за 1990-1994 рр. дозволяє нам стверджувати, що така оцінка є дещо
перебільшеною. Подібні матеріали ніколи не затьмарювали собою національнокультурну тематику. З іншого боку, у роки перебудови «пожовтіння» преси було
загальною тенденцією. В умовах госпрозрахунку та становлення ринкових відносин
треба було боротися за читача шляхом публікації «цікавих» фактів. Однак фінансові та
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кадрові можливості редакції газети не дозволяли швидко реагувати на події в країні.
Газета виходила 1 раз на місяць та навіть рідше, кожне число готувалося досить довгий
час.
Більш-менш регулярно газета виходила до 1994 р. Але не вдалося створити міцну
фінансову базу для видання, Газета, яка в 1990 р. мала навіть загальносоюзний статус, у
1993 р. поширювалася тільки в межах Донецької області. У період 1998 - 2001 рр. газета
призупинила своє існування. Часто конфлікти, що відбувалися в організаційних
структурах грецького руху виплескувалися на сторінки газети, що перетворювало її на
арену розбірок керівництва Союзу греків та опозиції. Слід зазначити, що це видання не
було парадним рупором, намагалася підіймати гострі й актуальні проблеми
національного руху, надавала місце на своїх сторінках для різних точок зору. З 2002 р.
при фінансовому сприянні голови Союзу греків України Х. Агурзенідіса випуски
«Логосу» було поновлено під назвою «Новий логос».
Друкованим органом Федерації грецьких товариств України є газета “Елліни
України”, яка видається з березня 1996 р. У перші роки свого існування газета
переживала значні матеріальні труднощі, виходячи раз на 2 місяці за умов майже повної
відсутності реклами і штату журналістів [3]. Наприкінці 1990-х рр. ситуація в газеті
стабілізувалася. З’явився постійний штат працівників – діячі культури, науки, учасники
національно-культурного руху. З часу заснування газета чітко витримувала свою
тематичну спрямованість у таких напрямках: актуальні проблеми національного руху,
його організаційні питання; література і мистецтво греків України; проблеми науковокраєзнавчого характеру. З початку 2000-х рр. працівниками газети була здійснена робота
з висвітлення діяльності регіональних національних товариств, підготовки інформаційноаналітичних матеріалів про діяльність грецької діаспори України та її організацій у
Всесвітній Раді греків зарубіжжя, що значно збагатило загальну інформаційну картину
розвитку грецького руху в Україні. Газета багато місця приділяє організаційним
питанням грецького руху, публікує звітну документацію, інформує про зміни керівного
складу окремих товариств, що вочевидь, робить її менш привабливою з комерційної
точки зору.
У 2001 р. газета отримала підписний індекс і увійшла до всеукраїнського каталогу.
Актуальною проблемою для видання 2000-х рр. було намагання здобути статус
національного додатку до парламентської газети “Голос України”.
Серед регіональних грецьких товариств газету мають Маріупольське грецьке
товариство („Хронос”, виходить з 1994 р., у період 1994 -1997 рр. - епізодично, під
назвою „Елліни Приазов’я), Донецьке грецьке товариство („Камбана”, виходить з 2003
р.).Зараз загальний тираж щомісяця грецьких видань складає 3 тис. прим. [4]. Усі грецькі
видання друкувалися не мовою національної спільноти, і не державною мовою, а
російською. Адже більшість греків Донеччини є російськомовними. Тільки окремі
матеріали грецьких газет публікувалися новогрецькою чи українською. Грецькі етнічні
лідери вважають це однією з причин відсутності державної фінансової допомоги своїм
друкованим виданням.
Слід відзначити, що грецькі газети протягом усього періоду свого існування
виходять виключно за рахунок спонсорів та фінансової допомоги етнічної батьківщини.
У першій половині 1990-х рр. єдиним друкованим органом єврейської громади була
російськомовна газета „Алєф”, створена у 1990 р. Вона видавалася тиражем 7 тис.
примірників, але виходила нерегулярно. Газета поміщала передруки з ізраїльської преси,
місцеву хроніку єврейського руху, гострі публіцистичні матеріали, спрямовані проти
антисемітизму . Тодішня спрямованість товариства «Алєф» на надання допомоги щодо
виїзду до Ізраїлю передбачала і такі пріоритети друкованого видання. «Алєф» поміщав
пам’ятки для виїжджаючих, рекомендації щодо облаштування в Ізраїлі тощо. У 1995 р.
випуск газети через фінансові складнощі було зупинено і чотири роки єврейська громада
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Донеччини не мала власного видання. Із створенням у 1999 р. Донецької обласної
єврейської общини випуск друкованого видання було поновлено. Спочатку це був
інформаційний листок «Барух-га Шем», а потім, але в тому ж 1999 р. започатковано
єврейську газету «Наша жизнь в диаспоре и дома». Перший номер газети був
розповсюджений за допомогою ксерокса, сьогодні - це видання на дванадцяти смугах, з
високим рівнем кольоровий поліграфії, з тиражем 4500 примірників, яка виходить двічі
на місяць. Газета доставляється абсолютно безкоштовно передплатникам Донецька й
області і давно вже стала невід'ємною частиною культурного життя Донбасу.
Пріоритетний напрямок публікацій газети - повідомлення зі всіх громад Донецької
області, місцеві матеріали, що відображають суспільне і культурне життя євреїв регіону
[5]. Крім того, в газеті друкуються матеріали з історії євреїв Донбасу, інтерв'ю з цікавими
людьми, політичні огляди. Особливий розділ газети "Наше життя в діаспорі і вдома" "Єврейська традиція". Тут міститься розбір тижневої глави Тори, матеріали про іудаїзм
та хасидизм. Консультації з релігійних питань дає Головний рабин Донбасу Пінхас
Вишедскі. Спеціальний жіночий розділ газети називається "А ідиші маме", тут читачки
знайдуть цікаві матеріали, про дитячу психологію, рекомендації косметолога і лікаря.
Єврейська преса Донеччини є переважно російськомовною, але певна частина матеріалу
друкуються івритом.
Власні видання мають обласне товариство вірмен (газета „Армянский вестник Наири”), товариство польської культури Донбасу («Поляки Донбасу») і Донецький
обласний татарський культурний центр („Наш дом – Украина”). Утім, виходять вони
нерегулярно за наявності фінансування. В обласній газеті „Світлиця” щомісяця
друкується сторінка білоруською мовою про життєдіяльність Донецької громадської
організації „Культурно – просвітницьке товариство білорусів „Неман”.
Обласна влада мірою можливостей намагається стимулювати (хоча і не фінансово,
а шляхом відзначенням у конкурсах) розвиток преси етнічних меншин. У щорічному
фестивалі «Преса Донбасу», з 2003 р. - «Преса і книга Донеччини» регулярно
нагороджуються газети етнічних меншин. Слід відзначити, що серед переможців та
лауреатів конкурсу часто фігурують газети не досить численних етнічних груп області газета „Армянский вестник - Наири” і газета «Поляки Донбасу» [6].
Російські товариства області не створили власного друкованого видання. Утім, ряд
обласних видань традиційно виражають ідеї, які є засадничими для цілого ряду
російських товариств області. Відповідно, ці видання характеризуються
заполітизованістю, опозиційності до етнонаціональної та етнокультурної політики
Української держави. Яскравий приклад такої спрямованості – газета «Донецький кряж»,
що має всеукраїнський статус і видається з 1992 р. У «Донецькому кряжі» велика увага
приділялася функціонуванню російської мови у Донбасі, в підкреслено-патетичному тоні
малювалася загроза асиміляції «русскокультурного» населення, іноді дозволялися
відверті випади, здатні викликати почуття образи у національно-свідомих українців, а у
період виборчої кампанії 2004 р. досить яскраво культивувалася ідея розколу між
Західною і Східною Україною. Процитуємо уривок із статті «Галицийский вариант
демократии»: «Позаимствованная у поляков „гоноровисть” западных украинцев вошла
чуть ли не в народный фольклор. Большинство галичан считает себя изначально
правыми в любых жизненных вопросах, включая политику и культуру, и считает себя
вправе навязывать эти нормы другим… А битье стекол в русскоязычных школах и
русском культурном центре здесь вообще – „добрая народная традиция” [7].
Безумовно, видання, що наближені до офіційних владних структур не припускають
подібної риторики. Усі роки незалежності України одним із тематичних пріоритетів
обласної преси було висвітлення міжнаціональної гармонії на Донеччині. Провідними
обласними газетами “Жизнь”, “Газета в газеті”, “Донбасс”, “Донеччина / Світлиця”,
“Вечерний Донецк”, “Донецкие новости”, “Салон Дона и Баса” щорічно публікується
78

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
разом у середньому 50 публікацій щодо висвітлення подій у діяльності національних
меншин області. Всебічно висвітлювалося проведення конференцій, засідань “круглих
столів”, зустрічей щодо стану та перспектив розвитку міжнаціональних відносин. Серед
міських та районних видань особливу увагу діяльності етнічних громад приділяють
газети «Приазовский рабочий» (м. Маріуполь), “Маяк” (м. Красноармійськ,
Красноармійський район), “Мар’їнська нива”, “Заря Приазовья» (Володарський район
Донецької області) тощо.
Рівень публікацій звісно залежить від творчого професійного потенціалу
журналістів відповідних видань. У роки перебудови, коли етнічна тематика була
новацією для обласною журналістики, постійним явищем була публікація гострих,
цікавих матеріалів. Згодом, коли офіційно було зафіксовано полікультурні засади
державної етнонаціональної політики збільшилася частка формальних матеріалів у дусі
реляцій на тему «інтернаціональної дружби». На жаль, гострота, творчий підхід до
подання матеріалу залишається лише, коли тематика статті стосується мовної проблеми,
статусу російської мови та функціонування російської культури. Діяльність далеко не
всіх етнічних громад області висвітлюється на сторінках видань області. Зокрема, у
маріупольській міській газеті «Приазовский рабочий» регулярно надається матеріал
лише з діяльності грецьких товариств. Але й ця обставина багато в чому зумовлена не
тим, що м. Маріуполь – центр грецького руху, а тим, що багаторічним журналістом
газети є активіст Федерації грецьких товариств України А. Балджі.
Водночас, слід зауважити, що орієнтація на власні етнічні видання, як і на власний
цикл національної освіти, може призвести до певної ізольованості етнічної общини, до
обмеження можливостей її представників, перш за все молоді, повноцінно інтегруватися
у суспільство. Тому незважаючи на багато в чому оптимістичну кількісну статистику,
проблема розвитку інформаційних ресурсів національних меншин залишаються
проблемами високого рівня складності. Розв’язання таких проблем потребує постановки
питання не стільки про збільшення кількості видань національних меншин, скільки про
вироблення механізмів забезпечення їхньої участі у формуванні загального
інформаційного поля країни.
РЕЗЮМЕ
В статті розглянуто процес розвитку регіональної періодики національних
меншин Донецької області на межі ХХ –ХХІ ст. Доведено, що проблема розвитку
інформаційних ресурсів національних меншин залишаються проблемами високого рівня
складності. Розв’язання таких проблем потребує постановки питання не стільки про
збільшення кількості видань національних меншин, скільки про вироблення механізмів
забезпечення їхньої участі у формуванні загального інформаційного поля країни.
Ключові слова: інформаційний простір, регіональні періодичні видання, матеріали
періодичних видань, етнічні меншини.
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен процесс развития региональной периодики национальных
меньшинств Донецкой области на рубеже ХХ-ХХI вв. Доказано, что проблема развития
информационных ресурсов национальных меньшинств остается проблемами высокого
уровня сложности. Решение таких проблем требует постановки вопроса не столько об
увеличении количества изданий национальных меньшинств, сколько о выработке
механизмов обеспечения их участия в формировании общего информационного поля
страны.
Ключевые слова: информационное пространство, региональные периодические
издания, материалы периодических изданий, этнические меньшинства.
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SUMMARY
The process of development of regional periodicals of national minorities in Donetsk
Region at the turn of the 20th and 21st centuries is considered in the article. It is proved that the
problem of development of information resources of national minorities is still the problem of
high level of complication. Solving such problems requires the statement of a question not so
much of increasing the number of national minorities’ editions, as a question of working out
the mechanisms of providing of their participation in forming the common information field
of the country.
Key words: the informational expanse, regional periodicals, periodical materials,
ethnitic minorities.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕТРИЧНИХ КНИГ ДЛЯ
ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ПОШУКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
О.В. Васик
Виявлення та залучення у сучасних дослідженнях джерел, в яких наявна
генеалогічна інформація, зумовлює підвищення інтересу до генеалогії. Люди,
усвідомлюючи своє місце в зв'язці: я - сім'я - рід - народ, звертаються до історії свого
© Васик О.В., 2010
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коріння. Генеалогічними дослідженнями цікавляться не лише фахівці в цій галузі, а й
пересічні люди, які займаються вивченням історії своїх сімей. На сьогоднішній день
джерельна база генеалогічних досліджень є досить чисельною та різноманітною за
своїм складом. Важливим джерелом для генеалогічного пошуку є метричні книги, які є
найбільш цінними та достовірними з генеалогії усіх станів населення.
Отже, метою даної розвідки є виявлення інформаційного потенціалу метричних
книг та його використання в генеалогічних дослідженнях.
Інформація метричних книг на початковому етапі використовувалася для
досліджень демографічного та статистичного напрямів. З середини XX ст., з'являються
праці, в яких метрики стають предметом ретельного вивчення та розглядаються як
історико-генеалогічне джерело. Перші дослідження у цьому напрямку зроблені А.
Єлпатьєвським. Автор досліджував метричні книги як джерело, яке містить первинну
інформацію про людину [1].
Як вдало відмітив Я. Дашкевич, інформація метричних книг стає в нагоді при
дослідженнях з біографістики, генеалогії, історичної демографії, історичної медицини
(аналіз смертності з погляду хвороб), етнічної та конфесійної історії, лінгвістики,
мистецтвознавства, історичної фактографії [2]. В. Томазов дослідив інформативні
можливості метричних книг для відтворення козацько-старшинських родів і назвав їх
опосередкованими [3]. Н. Лобко зазначає, що метричні книги містять найбільш цінну та
концентровану інформацію генеалогічного змісту і загальну для всіх верств населення
інформацію. Вона довела, що за допомогою метричних книг можна з'ясувати головні
факти з життя людини (народження, шлюб, смерть) та дослідити родинні зв'язки [4].
Серед російських дослідників, які займаються вивченням метричних книг та
використовують їх інформацію для відтворення історії родин, слід назвати О. Князеву.
Дослідниця акцентує увагу, що метричні книги дають змогу відтворити історію як
окремо обраної родини, так і її оточення [5].
Надалі залишається актуальною проблемою створення каталогу для метричних
книг, які зберігаються не тільки в державних архівах України, а й у відділах РАГСів.
Подібна робота зроблена у Польщі, де створена комп'ютерна база даних «Прадзяд-99»
та опублікований довідник з метричних книг, які зберігаються у державних архівах
Польщі. Аналогічні спроби щодо каталогізації метричних книг роблять працівники
держархіву Одеської області, зусиллями яких створено іменний покажчик з метричних
книг [7].
Робота щодо виявлення генеалогічної інформації метричних книг проводилася
нами в держархіві Донецької області. Як правило, генеалогічна інформація являє
собою юридично оформлену й закріплену у відповідних документах інформацію, яка
встановлює спорідненість, зв'язки родоводів та історію роду. Для встановлення
родовідних зв'язків необхідні відомості про, як мінімум про представників двох
поколінь роду.
Генеалогічні пошуки доцільно розпочинати з опрацювання метричних книг
церков, завдяки яким встановлюються дати народження необхідних представників
роду. Із знайдених метричних записів маємо змогу з'ясувати не тільки точну дату
народження, а також ім'я та по-батькові батька і матері. Далі потрібно переглядати
метричні книги другої частини «О бракосочетавшихся» приблизно за 10-15 років від
попередньо встановленої дати народження представника роду. Тобто необхідно знайти
запис про одруження батьків. Починати слід саме з року народження. Дуже важливою
є інформація щодо кількості дітей в родині, що дає можливість приблизно підрахувати,
коли одружилися батьки. Як правило, у селянських сім'ях діти народжувалися з
інтервалом в 2 роки. Але слід враховувати, що не всі діти, що народжувалися,
виживали, і нащадки могли не знати, скільки їх було.
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У метричному записі про шлюб зазначалося вік і місце проживання нареченого і
нареченої. Віднявши від року одруження вказаний у записі вік нареченого та нареченої,
визначаємо роки їх народження. Знаючи приблизно рік народження і місце проживання
представника наступного коліна досліджуваного роду, можемо шукати точну дату його
народження. Коли ця дата буде знайдена, ми дізнаємося імена і прізвища його батьків і
почнемо пошук дати їх одруження за вищезазначеною схемою. Всю інформацію
стосовно кожної окремої особи заносимо до генеалогічного досьє. Коли вже визначено
представника останнього коліна (скільки буде виявлено поколінь, залежить від того, за
який період збереглися метричні книги), складаємо висхідний родовідний розпис або
генеалогічну таблицю.
Наш пошук було зосереджено на виявленні відомостей щодо родини Чеграхчі
(змішане висхідне дослідження). Інформація нащадків обмежувалася лише наступними
даними: відомі Надія та Павло Чеграхчі (сестра та брат), та приблизні дати їх
народження, а також ім'я їх матері Ганни Федорівни з приблизної датою народження.
Крім того, відомо що представники вказаної родини мешкали у селі Малий Янісоль.
Щодо даного населеного пункту, метричні книги наявні у фонді 209 (ФедороСтратилатовская церковь Екатеринославской духовной консистории Мариупольского
уезда с. Малая Янисоль) держархіву Донецької області. Метричні книги даної церкви
збереглися за наступні роки: 1855 - 1858, 1869 - 1870, 1881 -1889, 1891 - 1920. Крім
того не збереглися дані щодо шлюбу за 1896, 1905 pp. [8].
Таким чином, в відповідних метричних книгах, приступаємо розшукувати членів
родини Чеграхчі. Відомо, що Надія Чеграхчі народилася у 1911 р. Відшукавши
метрики вказаного року, знаходимо метричний запис про народження: «№ 106;
рождение 24 июля 1911г. - крещение 30 июля 1911г.; имя НАДЕЖДА; родители Мало-Янисольский поселянин Харитон Спиридонов Чаграхчій и законная жена его
Анна Феодорова. Православного вероисповедания. Священник Павел Петров,
Псаломщик Лазарь Константинов» [9]. Виявити запис про народження Надії не
потребувало значних зусиль, хоча прізвище Чеграчхі доволі часто зустрічається у
метриках с Малий Янісоль. Але, знайшовши три збіги: ім'я та прізвище дитини, а також
матір'ю записана Ганна Федорівна, робимо висновок, що знайдено необхідну нам
людину. Крім того, пошук брата Павла дещо полегшується, бо достеменно відомі дані
про батька - Харитон Спиридонов Чеграхчі.
Наступним кроком нашого пошуку став розшук Павла Чеграхчі. Відомо, що Павло
був молодшим братом, тому відшукуємо метричні книги за 1913-1914 pp., адже, як
правило, діти у родинах частіше за все народжувалися з періодичністю в 2 роки. За
даними нащадків, Павло народився у 1914 р., (тому наш пошук й було розпочато з
метричних книг за 1914 p.), але за даний рік серед народжених немовлят Павло не
значився. Саме тому, пошук Павла проводився серед записів 1913 p., де й було
знайдено запис про народження: «№ 101; рождение 3 июля 1913г. - крещение 6 июля
1913г.; имя ПАВЕЛ (В честь св. Апостола Павла, празд. церковью 29 июня); родители Мало-Янисольский поселянин Харитон Спиридонов Чаграхчій и законная жена его
Анна Феодорова. Православного вероисповедания; восприемники - Ново-Каракубский
поселянин Харалампий Георгиев Черказ и Пелагея Георгиева Галла. Священник Іоанн
Киріаков, Псаломщик Антоній Цололо». Запис Павла відрізняється тим, що у графі
«Рукоприкладство свидетелей записи по желанию» записано: «Запись верна Пелагея
Галла», подібний запис хоча й був обов'язковим й виокремлювався у окрему колонку
заповнювався дуже рідко [10].
Потім ми перейшли до пошуку запису щодо народження матері Ганни Федорівни,
який приблизно відомий. З більшою точністю виявити запис про народження було б
можливим, знайшовши запис про одруження Ганни Федорівни та Харитона
Спиридоновича Чеграхчі, де по-перше вказувався вік наречених, по-друге зазначалися
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відомості щодо місця проживання та відомості щодо батьків молодят. Приблизно
відома дата народження Ганни - 1887-1888 рр. Серед метричних записів за вказані
роки було знайдено 2 людини. Пошук ускладнювався тим, що невідоме прізвище
Ганни, тому нами були відібрані діти з ім'ям Ганна та ім'ям батька Федір. За 1887 р.
було знайдено запис про народження «№ 37; рождение 5 апреля 1887 г. - крещение 7
апреля 1887г.; имя АННА; родители - Мало-Янисольского поселянина Феодора
Петрова Сарбаша и законная жена его Акемина Авксентьева. Православного
вероисповедания; восприемники - Мало-Янисольский поселянин Феодор Гаврилов
Тосхупаранов и Василиса Иванова Татарова. Священник Димитрий Иванов,
Псаломщик Дионисий Петров» [11]. Також було знайдено інший запис за 1888р. за
такими ж критеріями пошуку: «№ 47; рождение 29 марта 1888г. - крещение 10 апреля
1888г.; имя АННА; родители - Мало-Янисольский поселянин Феодор Ильин Тараман и
законная жена его Марфа Иванова. Оба православного вероисповедания;
восприемники -Мало-Янисольский поселянин Сергей Иванов Цололо и сестра его
девица Евфросиния. Священник Борис Савельев, Псаломщик Одиссей Константинов»
[12].
Стосовно цієї інформації, нащадками було зазначено, що скоріше за все
представником їхнього роду є Ганна Федорівна Сарбаш, знайдена у метричних книгах
за 1887 р. Виходячи з цього, можна припустити що одруження Ганни могло
відбуватися десь у 1905 - 1907 рр., адже загальна чисельність дівчат виходила заміж у
віці 18-20 років. Але за даними нащадків шлюб Ганни та Харитона міг бути взятий у
1909-1910 pp. За даними метричних книг с Малий Янісоль за 1909-1910 pp. записів
щодо шлюбу Ганни Федорівни та Харитона Спиридоновича Чеграхчі не виявлено, а за
1905 р. метричні книги про шлюб не збереглися. Ускладнює пошук й те, що не є
відомим чи були ще діти у родині Чеграхчі, крім Надії та Павла, а також досі тривають
пошуки інформації щодо дати народження Харитона. За 1903-1904 pp. метричного
запису про шлюб Ганни та Харитона також не виявлено, а шукати за більш ранні роки
не вважаємо за доцільне, адже серед загальної маси переглянутих метричних записів
про шлюб у греків, наречених у віці 13-14 років не спостерігалося.
Робота щодо пошуків представників родини Чеграхчі триває, зі свого боку
нащадками надана корисна інформація, яка може допомогти. Ганна Федорівна не була
єдиною дитиною у родині, відома ще її сестра Олександра. Зауважимо, що значно
ускладнює пошукову роботу не лише відсутність достовірних даних про родину, але й
те, що робота з метричними книгами у держархіві Донецької області ведеться в
електронному вигляді (сканування метрик здійснюється лише за запитом дослідника),
що створює великі черги серед значної кількості користувачів архіву.
З іншого боку, спробуємо скласти змішаний низхідний родовід німецької родини.
Наявні відмінності щодо формулярів та інформації метрик іноземних колоністів дещо
спрощують генеалогічний пошук. Наведемо приклад відтворення чотирьох поколінь
представників родини Фішер, яка виявлена нами за даними метричних книг.
Особливу увагу на даному етапі роботи необхідно звернути на місця проживання
представників роду. Для цього необхідно з'ясувати не просто назву населеного пункту,
а уточнити, до складу якої волості, повіту та губернії він на той час входив. При цьому
слід враховувати те, що кордони сучасних областей України не співпадають з
існуючими тоді кордонами губерній. У даному випадку ми працювали із метричними
книгами
Бергтальскої
римо-католицької
церкви
Маріупольського
повіту
Катеринославської губернії за 1883-1888 pp. Знайти членів родини нам допоміг запис
про смерть голови родини Антона Фішера. Запис про смерть в метричній книзі
католиків відрізняється тим, що у випадку смерті людини вказувалися всі члени
родини із вказівкою на їх вік, а також вказувалися прізвища заміжніх жінок. У записі
про смерть Антона Фішера від 1883р., у графі «Какого быль состояния и звания,
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сколько жиль, изь какого прихода и кого оставиль детей» значиться наступне:
«Поселянинь, имевший оть роду 59 лет Бергтальской церкви прихожанин оставил жену
Шарлота, сыновей Петра, Антона, Николая, Якова, Ивана, Андрея, Іосифа и Фридриха
и дочерей Эяму и Юлияну» [13]. З даного запису маємо змогу вирахувати дату
народження Антона - 1824 р.
Основною складовою генеалогічної інформації про рід є генеалогічні дані
(картки) на родину, які містять такі відомості: прізвище, ім'я, по-батькові подружньої
пари; їх дати народження, шлюбу, смерті; імена та дати народження, шлюбу, смерті їх
дітей. Ці відомості можна записувати як поруч з виявленими датами, так і на
зворотному боці аркушу. Бажано зазначати пошукові дані цієї інформації (назва архіву,
номер фонду, опису, справи). Із даного запису встановлюємо дані про всіх
представників родини, записуючи всіх до окремих карток - дружина, вісім синів та дві
дочки.
Подальший пошук членів родини Фішер продовжувався в метричних книгах про
народжених за 1883 р. Були знайдені Доротея Фішер (батьки Антон Фішер (син) та
Франциска Бак), а також Марія Фішер (батьки Микола Фішер та Катарина Юнгкінд)
[14]. Тобто вже знайдені відомості щодо двох синів Антона Фішера - Антона та
Миколу, які на момент смерті батька вже мали окремі родини із дітьми. У випадку
одруження синів заводимо окремі картки вже представників їх родини. У попередній
же картці тільки записуємо дату його шлюбу та ім'я дружини. Метричні книги за 1884
р. свідчать про смерть у віці 3 років Іосифа Фішера (батьки Антон Фішер (син) та
Франциска Бак) [15]. З даного запису встановлюємо дату народження хлопчика- 1881 р.
Наступну інформацію щодо родини Фішер містять метричні книги про
народжених за 1885 р. Тут знаходимо записи щодо народження дітей у родинах:
Антона Фішера з Францискою Бак - Андреас; Миколи Фішера з Катариною Юнгкінд Юстина; Івана Фішера з Єлизаветою Лошицькі - Юліана [16]. Таким чином, родина
Антона Фішера-старшого у 1885 році поповнилася трьома немовлятами. Метрики 1886
р. свідчать про створення родин наступними синами Антона Фішера - Якова та Андрія,
які цього року уклали шлюб з Анною Лошицькі та Францискою Гофман [17]
відповідно. З даних цих записів встановлюємо рік народження Якова та Андрія - 1861
р. та 1864 р. відповідно. Тут знаходимо також запис щодо народження дитини у родині
Петра Фішера з Єлизаветою Юнгкінд - Цецилії [18].
Прикметно, що у день укладення шлюбу Андрія Фішера, відбулося ще одне
одруження, Гелени Фішер та Георга Гофмана [19]. Католицькі метричні книги у
записах про одруження містять інформацію щодо батьків молодят із вказівкою дівочого
прізвища матері. Батьками у Франциски Гофман та Георга Гофмана значаться Христіан та Доротея (дівоче прізвище Генслер) Гофман. Таким чином, виявлено брата і
сестру, які поріднилися із родиною Фішер. Ще однією знахідкою для нас стало те, що
батьками Гелени Фішер записані Петро та Єлизавета (дівоче прізвище Юнгкінд)
Фішер. Отже, одного року укладали шлюб дядько з племінницею, що дає змогу
вважати Петра Фішера найстаршим з синів Антона Фішера, у якого у 1869 році
народилася дочка Гелена.
Метричні книги про померлих також містять відомості про родину Фішер, цього
року у родині Антона Фішера (син) та Франциски помирає дочка Доротея у віці 3
років. Метричні книги 1887 р. свідчать про трагічну ситуацію у родині Петра та
Єлизавети Фішер. Цього року їх родина втратила двох дочок Шарлоту (1882 р. н.) та
Цецилію [20], які померли від крупу у віці 5 та 2 років відповідно. У родині Миколи та
Катарини Фішер й Антона та Франциски навпаки народжуються сини Антон та Іоган
відповідно; протягом місяця, у родині Івана та Єлизавети Фішер народжується син
Іосиф й помирає дочка Юліана [21] від крупу. У 1888 році відбувається одруження
однієї з дочок Антона Фішера (батька) Юліани з Андрієм Юнгкінд [22], причому у
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шлюбі наречена записана як Юстина. Цього ж року у родині Якова та Анни Фішер
народжується дочка Анна, а у родинах Гелени (Фішер) Гофман, Антона Фішера та
Юліани (Фішер) Юнгкінд народжуються сини Іосифи [23], у родині Івана та Єлизавети
Фішер помирає син Іосиф у віці 1 року від лома [24].
Отже, використовуючи як джерело генеалогічної інформації лише метричні
книги, нам вдалося виявити чотири покоління родини Фішер та винайти 24 події, які
відбулися з членами родини протягом лише 5 років. Таким чином, наші спроби щодо
виявлення інформації щодо представників окремих родин призвели до відтворення
декількох поколінь роду. Подібні спроби стають більш можливими при опрацюванні
метричних книг невеликих населених пунктів, або окремих конфесійних громад, на які
багатий Донбас.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена розгляду інформації метричних книг як джерела з генеалогії.
У розвідці проведено аналіз пошуку генеалогічної інформації щодо представників
родини Чеграхчі. За даними метричних книг населення німецькомовної колонії
Бергталь відтворено чотири покоління родини Фішер. Доведено, що використання
інформаційного потенціалу метричних книг при складанні родоводів відіграє значну
роль.
Ключові слова: метрична книга, метричний запис, генеалогія, рід, родовід,
поколінні розписи.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена рассмотрению информации метрических книг как источника по
генеалогии. В данной статье проведен анализ поиска генеалогической информации
касательно представителей семьи Чеграхчи. По данным метрических книг населения
немецкоязычной колонии Бергталь воспроизведены четыре поколения семьи Фишер.
Показано, что использование информационных возможностей метрических книг при
составлении родословных играет значительную роль.
Ключевые слова: метрическая книга, метрическая тетрадь, генеалогия, род,
родословная, поколенные росписи.
SUMMARY
The article considers the information metric books as a source for genealogy. This
article analyzes the search for genealogical information about members of the family
Chegrahchi. According to the parish registers German-speaking population of the colony
Bergtal reproduced four generations of family Fischer. It is shown that the use of information
possibilities metric books in compiling family trees plays a significant role.
Key words: metric book, metric note, genealogy, family, family records, generation
charts.
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16. Там само. - Спр. 1. - Арк. 28, 24, 26.
17. Там само. - Спр. 2. - Арк. 11.
18. Там само. - Спр. 1. - Арк. 34.
19. Там само. - Спр. 2. - Арк. 12.
20. Там само. - Спр. 3. - Арк. 7, 12, 13.
21. Там само. -Спр. 1. -Арк. 45, 43, 51; Спр. 3. -Арк. 12.
22. Там само. - Спр. 2. - Арк. 18.
23. Там само. - Спр. 1. -Арк. 59, 55, 60, 61.
24. Там само. - Спр. 3. - Арк. 14.
Надійшла до редакції 12.05.2010 р.

Історія України
ББК 63.3(4 Укр)-8+86
РОЗБУДОВА ЦЕРКОВНИХ СТРУКТУР КНЯЗЕМ В.-К. ОСТРОЗЬКИМ
Я. Хаврук
Актуальність статті полягає у тому що, діяльність князя В.-К. Острозького є
широкою і багатоплановою, а його внесок у розбудову церковних структур і, особливо,
щедрі пожертвування маєтностей потребують систематизації.
Метою даної статті є показати як за сприяння князя В.-К. Острозького відбувалася
розбудова структури православної церкви.
Джеральна база та історіографія даного питання включає широке коло праць від
творів сучасників князя В.-К. Острозького до досліджень другої половини XX ст. Ще за
життя про В.-К. Острозького утвердилася думка як про щедрого фундатора й
протектора Православної Церкви. Таким він постає на сторінках анонімної
«Перестороги». Її автор, зокрема, зазначає, що князь «маючи в дому, в князстві своєм
острозском, єпископію острозскую, з продков своїх, также княжат київських, ідучи, у
православній вірі непримінно з продками своїми будучи утвержений, єпископію
уфундованную і маєтностями опатренную і на многих місцях в них іноці, взбожон
© Хаврук Я., 2010
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будучи духом святим, умислив утвердити православную віру, продками своїми вездє
уфундованую» [1]. Із цих слів випливає кілька моментів. По-перше, автор твердить, що
В.-К. Острозький продовжив фундаційну діяльність своїх предків і тим самим виступив
як продовжувач доброї традиції. По-друге, звертає увагу те, що мова ведеться про
«єпископію острозьку». Власне, такої структурної одиниці як цілком самостійної в
Православній Церкві не існувало. Єпископська кафедра за часів В.-К. Острозького
знаходилася в Луцьку. Проте за його часів Богоявленська церква перетворюється в
соборний храм, неподалік якого знаходилася резиденція єпископа. У тому сенсі Острог
став ще однією єпископією, а єпископ почав іменуватися луцьким і острозьким. Взагалі
найдавніша писемна згадка про те, що єпископ посідає дві кафедри, уміщена у
сфальсифікованій грамоті князя Любарта луцькій церкві св. Іоанна Богослова від 8
грудня 1322 року. Як вважає І. Мицько, титул владики луцького й острозького вперше
отримав єпископ К. Терлецький, а перша достовірна згадка про острозьку кафедру
вміщена в грамоті архієрейського собору Київської митрополії 1509 року. Можливо,
напередодні князь К. І. Острозький надав низку маєтків біля Острога для єпархії, а
також розбудував Богоявленський собор [2]. Його син продовжив цю справу. Звідси й
твердження, що він наділив маєтками «єпископію уфундованную». По-третє, автор
«Перестороги» звертає увагу, що на багатьох місцях у єпископії, обдарованій
маєтностями, знаходилися чернці (іноці). Це можна розуміти так, що В.-К. Острозький
піклувався про розбудову монастирів у єпархії. Принаймні можна говорити не лише
про його протекторство над волинськими монастирями (дубенськими, острозькими,
Степанським, Дерманським, Жидичевським та ін.), але також київськими – КиєвоПечерським та Михайлівським Золотоверхим [3].
Пам’ять про фундаційну діяльність князя на користь Православної Церкви
зберігалася протягом кількох десятиліть і після його смерті. У «Палінодії»
З.Копистенського йдеться про те, що В.-К. Острозький шанував духовенство і
«знаменитоє добродійство церквам показав і учинив» [4]. А в «Острозькому літописці»
зазначається, що «монастирі побудовал, маєтності надавал, навіть і до міських церков
маєтності надал» [5]. Як бачимо, в «Літописці» свідомо акцентується увага не лише на
тому, що князь розбудовував монастирі (на це вказувала «Пересторога»), а й на тому,
що він надавав маєтності міським церквам (передусім мається на увазі Острог).
Думка про щедру фундаційну діяльність В.-К. Острозького на користь
православ’я фігурувала в літературі ХІХ-ХХ ст. Не відмовляються від неї й сучасні
авторитетні дослідники, наприклад, Т.Кемпа [6]. Хоча, як справедливо зазначає
І.Тесленко, вислів про В.-К. Острозького як головного протектора Православної
Церкви на руських землях Речі Посполитої «практично без змін та конкретного
наповнення і сьогодні можна побачити в науковій і популярній літературі, тоді як
насправді достеменно не відомо, скільки церков було в розлогому Острозькому
князівстві, скільки з них збудовано на кошти найзаможнішого магната королівства та
наскільки добрим було матеріальне забезпечення настоятелів місцевих храмів» [7].
Відстежити всі нюанси фундаторської діяльності В.-К. Острозького на користь
Православної Церкви практично неможливо. Далеко не всі документи, які стосуються
цього питання, дійшли до нашого часу. З цього приводу В.Атаманенко, який
спеціально займався фундаційною діяльністю князів Острозьких, висловив наступні
міркування: «Інформація про заснування та матеріальне забезпечення монастирів та
церков знайшла відображення у різноманітних категоріях джерел. Безперечно,
найважливішими серед них є фундаційні записи (фундуші). Але збереглися вони
незадовільно в силу ряду причин. По-перше, через способи їх зберігання, оскільки вони
а) зберігалися в шляхетських архівах, які лише в невеликій кількості вціліли; б)
знаходилися в збірках документів значних церковних інституцій (монастирів), які
потерпіли не менше за шляхетські; в) в силу права патронату рідко вносилися до
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актових книг; г) в усіх (чи майже всіх) випадках вписувалися до напрестольних
Євангелій і були особливо відкритими, навіть порівняно з вищенаведеними способами,
для будь-якого зовнішнього втручання» [8]. Наприклад, відносно поширеним явищем
було нищення фундаційних записів у напрестольних Євангеліях. Однак навіть при
недостатньому збереженні джерел вони дають підстави твердити про відносно широку
фундаційну діяльність князя на користь Православної Церкви. Тому панегіричні
твердження «Перестороги», «Палінодії» чи то «Острозького літописця» не видаються
безпідставними.
Про «початкові» стосунки В.-К. Острозького з Православною Церквою говорити
складно. Самостійна діяльність князя починається лише з часу визнання за ним
правомочності. Однак з самого початку він був заклопотаний поверненням своєї
родової спадщини. За 40-50-і рр. ХVІ ст. фіксується мало документів, які висвітлюють
стосунки князя й Церкви. За підрахунками дослідників, у 1542 р. Православній Церкві
належало близько 13-ти із 64-х населених пунктів Острозької волості. Їхніми
користувачами виступали три монастирі – П’ятницький та Чеснохрестовський у
Острозі та Троїцький у селі Дермань [9].
У 1571 р., коли ще продовжувалася боротьба між В.-К. Острозьким та Беатою
Острозькою (реально – її чоловіком Ольбрахтом Лаським) за володіння князівського
дому Острозьких, був здійснений опис цих володінь. Повністю він не зберігся, проте до
нас дійшов уривок, де говорилося про церковні володіння. Із цього опису випливає, що
добре забезпеченим був Богоявленський храм у Острозі. Йому належали три села
(Карпилівка, Жаковець, Плоска), а також присілок. Йдеться там також про надання ще
для однієї церкви в Острозі – П’ятницькій. Загалом у документі фігурує 10 церковних
поселень разом із присілком. Даний опис фіксує також неповноту власницьких прав на
надані Православній Церкві маєтності, оскільки частина платежів із них йшла на
користь замку [10].
У середині 70-их рр. ХVІ ст. В.-К. Острозький став нарешті повноправним
власником володінь, які належали його батьку. 1573 р. овдовіла Гальшка Острозька, яка
успадкувала половину Острожчини. Цього ж року син Василя-Костянтина, Януш,
перевіз її до Дубна під опіку її дядька (Ковальський. Етюди). Принаймні восени 1573 р.
вона була вже в Дубно – резиденції В.-К. Острозького. Там вона зробила заставний
запис (датований 5 вересня, внесений до луцьких гродських книг 20 вересня 1573 р.),
згідно з яким нею визнавався велетенський борг перед дядьком у розмірі 152400 коп
грошей литовських. Гальшка визнавала опіку над собою та своїми маєтками В.-К.
Острозького. 19 травня 1574 р. уповноважений В.-К. Острозького володимирський
підстароста Михайло Павлович в’їхав до Острога і перебрав замок. Протягом літа цього
ж року урядники В.-К. Острозького перебрали інші 13 замків, що належали Гальшці
(Полонне, Чуднів, Шульжинець, Красилів, Колодне, Черняхів, Берездів, Рівне, Степань
та ін.), а також монастир св. Спаса під Луцьком. У листопаді 1576 р. В.-К. Острозький
отримав привілей від короля Стефана Баторія на володіння ним Острога та інших
острозьких володінь [11]. Правда, боротьба за «Острозьку спадщину» тривала й далі.
У контексті цієї боротьби варто розглядати деякі надання, зроблені на користь
Православної Церкви. Зокрема, це стосується відомого заповіту Гальшки Острозької.
Даний документ був складений 16 березня 1579 р. у Турові. Провідна роль у ньому
відводилася її дядькові, В.-К. Острозькому. На початку документу підтверджувалася
правомочність Гальшки («будучи з милосердья Божого на розуме и умысле своем
прирожоном добре и достаточне цыла, здорова и при доброи памети»). Також
вказувалося на бажання Гальшки чітко визначитися з майном, щоб не було за нього
ніякої боротьби між родичами. Є в заповіті й своєрідний панегірик В.-К. Острозькому, і
доручення йому поховати її тіло «веде закону хрестиянского». Гальшка заповідала свої
маєтки синам свого дядька, тобто своїм двоюрідним братам. Насправді, ситуація
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виглядала дещо інакше. Враховуючи борговий запис 1573 року, про який ішлося вище,
фактично володіння й далі перебували в руках В.-К. Острозького. Чи не єдине
розпорядження, яке мало реальний сенс і було реалізованим, це передача Гальшкою
коштів «на шпитал и академію Острозскую, на манастыр святого Спаса недалеко Луцка
над рекою Стыром и насели Дорогыню шест тысячеи грошеи личбы литовскои» [12].
Варто мати на увазі, що надання Г.Острозької на шпиталь, академію та монастир це
було передусім церковне надання. Адже шпиталь (під ним розумілася не лише лікарня,
а й притулок для бідних, богадільня) знаходився під опікою Церкви. Те саме можна
сказати й про академію. На той час у Європі шкільництво не було відокремлене від
Церкви й, відповідно, академія виступала переважно як церковна інституція, що
готувала кадри священнослужителів. При аналізі заповіту Г.Острозької та того
контексту виникає питання, хто був реальним його ініціатором та «автором».
Зрозуміло, що заповіт робився на користь В.-К. Острозького. Тому видається, що
ініціатива все таки йшла від князя. Те саме стосується й надання на шпиталь, академію
та монастир святого Спаса.
На користь цього опосередковано свідчить надання В.-К. Острозьким для
шпиталю й будованої при ньому Троїцької церкви т.з. Суразької фундації, яке було
здійснене через шість років після заповіту Г.Острозької. До цієї фундації ввійшли замок
і місто Нове (тобто місто Сураж), села Сураж (Старий), Турове, Оношківці, Ходаки,
Зіньки (перші й другі), Ісерна, а також двір і село Тетерівка [13]. Суразька фундація
була здійснена як «багатопрофільне» церковне надання. Вона використовувалася не
лише для потреб шпиталю, а й для фінансування релігійно-культурної діяльності. Так,
«патроном шпиталя і всіх іменій до того шпиталя належачих» виступав Василь
Андрійович Малюшицький, якого деякі дослідники ототожнюють з Василем
Суразьким, котрий був знаним письменником-полемістом, одним із помітних діячів
Острозького культурного центру. «Дозорцею добр Суража і шпиталя острозького» був
Сава Фляка (Флячич), який обіймав становище ректора Острозької академії [14].
У 1603 р., наприкінці життя В.-К. Острозького, відбувся поділ його володінь,
точніше Острозької волості, між його синами, Янушем та Олександром. Був складений
відповідний акт поділу, який дійшов до нашого часу [15]. Зокрема, в цьому акті
виділяються «маетности духовные, до епископии, до монастыров, до шпиталовъ, так же
и инших духовенствъ, до Острога належачих». Серед них – володіння Луцької та
Острозької єпархії (села Точивики, Буща, Барсчовка, Будораж, Певча), уже згадувана
Суразька фундація, монастирські володіння (села Дермань, Корсов, Кулин (Кунин?),
половина Малого Мізоча, Белажов (Білашів), Монастирець, Жовковиця. Окремі
церковні приходи теж володіли церквами. До того ж, судячи з документу, в ньому не
описані всі церковні володіння, оскільки деякі «духовные не показали права
достаточного» [16].
За підрахунками, В.Атаманенка, на початку ХVІІ ст. церковні маєтки у володіннях
Острозьких становили близько 27 відсотків від загальної кількості. Дослідник також
вважає, що за часів В.-К. Острозького кількість таких маєтків зростає і навіть
спостерігаємо спробу їх концентрації не лише в межах Острозької волості, а й у
володіннях роду на Волині [17].
Враховуючи те, що В.-К. Острозький був прагматичною людиною в справах
маєткових і намагався сконцентрувати в своїх руках величезні багатства, тому
зрозумілим стає намагання князя створювати в своїх володіннях підконтрольні йому й
водночас дієві церковні структури. В.-К. Острозький широко використовував право
подавання, назначаючи на церковні становища потрібних йому людей у своїх
церковних володіннях. Навіть у останні дні життя він надає презенту Ісайї Балабану на
Дерманський Троїцький монастир [18].
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Отже, В.-К. Острозький, продовжуючи в релігійні традиції своїх предків, здійснив
низку надань на користь інституцій Православної Церкви. За часи його життя зросла
частка церковних володінь у складі Острозької волості. Щедрі надання князя на
Православну Церкву засвідчують його намагання розбудовувати церковні структури.
Саме за його часів другою резиденцією єпископа Луцької єпархії стає Острог.
Відповідно, єпископ починає іменуватися луцьким та острозьким.
До перспективних напрямків дослідження представленої проблеми можна
віднести просвітницьку діяльність В.-К. Острозького.
РЕЗЮМЕ
В статті розглянуто розбудову церковних структур та показано надання
маєтностей князем В.-К. Острозьким православній церкві.
Ключові слова: церковні структури, православний патріархат, князь В.К.
Острозький.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается развитие церковных структур и показано наделение
правосланой цекви владениями князя В.-К. Острожского.
Ключевые слова: церковные структуры, православный патриархат, князь В.К.
Острозский
SUMMARY
In the article religious traditions of princedom of Ostrog are examined and prince of
Ostrog’s donations to Orthodox Church are disclosed.
Key words: religious traditions, prince of Ostrog, early-modern period.
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МІСЬКА ГЕРАЛЬДИКА ДОНБАСУ XVIII-XIX СТ.
Є.В.Максименко
Процес масового муніципального герботворення в Україні, що розпочався на
початку 90-х рр. ХХ ст., підняв геральдику на хвилю наукового і громадського
інтересу. Для деяких українських міст відновлено дорадянські герби, більшість
населених пунктів отримали новостворені геральдичні знаки. Створюючи новий герб
автори часто намагаються відобразити наступність, підкреслити наявність у міста
гербової традиції, звертаючись до геральдичної спадщини минулих епох, зокрема
імперської. З огляду на це актуальним є дослідження геральдичних процесів імперської
доби в Україні в цілому і на Донбасі зокрема.
© Максименко Є.В., 2010
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Першою науковою працею з геральдики цього періоду є «Русская геральдика»
А.Б. Лакієра, видана у 1854 р. Ґрунтовні дослідження присвячені безпосередньо
земельним гербам з'явилися в сер. XX ст. і були представлені працями В. Рум'янцевої,
Н. А. Соболевої, В.С. Драчука. В роботі Н.А. Соболевої «Российская городская и
областная геральдика XVIII- XIX века» описаний давній герб Бахмута, проекти гербів
Слов’янська та Маріуполя. Після 1991 р. в Україні цією проблематикою займалися такі
дослідники, як А. Гречило та В. Панченко. Геральдиці Північного Приазов'я
присвячена оглядова стаття останнього [1]. Робота над темою триває, дослідники ще не
торкалися деяких питань, зокрема питання впливу імперської герботворчості на
сучасну.
У даній статті поставлена мета розглянути процес герботворення XVIII – початку
ХХ ст. на території сучасної Донецької області, звернувши особливу увагу на
символіку гербів та зв’язок імперських геральдичних традицій з сучасним процесом
герботворення.
Джерельною базою розвідки є зображення та описи міських гербів імперського
періоду в гербовнику М. Сперансова, територіальному гербовнику, що супроводжував
«Полное собрание законов Российской империи», гербовнику П.П. фон Вінклера «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи» [2] та сучасних
міських гербів в гербових паспортах.
В герботворчому процесі на Донбасі імперської доби чітко вимальовується три
окремих етапи: створення гербів для полків в середині XVIII ст., зокрема, створення
першого герба для Бахмутського батальйону; затвердження гербів міст Бахмута і
Маріуполя на початку XIX ст.; перегляд цих гербів та створення нових гербових
проектів в середині XIX ст.
У Російської імперії перші територіальні емблеми з’являються в XVII ст., а термін
«міський герб» вперше офіційно вжито в царському указі від 18 липня 1692 р.[3] Поява
перших гербів пов’язана зі створенням системи полків російської армії. Губернська
реформа 1707-1710 рр. визначила новий порядок територіального розміщення і
забезпечення військ. Дислоковані в різних губерніях і містах полки стали іменуватися
за місцем своєї приписки і отримували на свої прапори емблеми цих територій. В
випадку, коли послення не мало власного герба, для полку розташовуваного в ньому
розроблялася нова емблема. Емблеми розміщувалися на знаменах, що з 1712 р. почали
виготовлятися в Збройовій палаті та звідти розсилатися в полки. Така система була
досить поширеною в деяких європейських арміях, а в Росії була впроваджена у 1720-ті
рр.: у 1727 р. основні роботи з геральдичного оформлення прапорів були доручені
Герольдмейстерській конторі [4].
На території Слобожанщини ще в 50-ті рр. XVII ст. царський уряд сформував з
українських переселенців козацькі полки. З поступовим обмеженням царським урядом
козацького самоврядування повсюди почали застосовуватися російські державні
символи. З 1734 р. герби мали також фігурувати на полкових печатках. Військова
колегія, у віданні якої Слобідські полки були з 1726 р., доручила розробку знаків для
них академії наук. І.С. Бекенштейном до кінця 1734 р. було виконано понад 40
варіантів проектів гербів для підрозділів, що розташовувалися в Сумах, Охтирці,
Острогозьку, Харкові, Ізюмі. Однак затвердження вони так і не отримали, про що
свідчить наступний запис: «1781 года Марта 15 дня. В журнале Герольдмейстерской
Конторы статье 8, записано: по промемории Военной Коллегии о учинении в
Слободские полки и в регулярные роты на знамена гербов. Определено: Как сие дело
производством началось с 1734 года, а потом в 1751 году требовано
Герольдмейстерскою Конторою было от Военной Коллегии о присылке гербам
рисунков, коих и по ныне еще не прислано, из чего видно, что оныя ей ненадобны, чего
для сие дело и отдать в архив» [5].
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В рамках цього процесу у 1745 р. було створено герб для батальйону
розташованого в м. Бахмуті, який можна знайти в гербовнику М.М. Щербатова 1775
р.[6]. Згадка про герб м. Бахмута фігурує ще серед проектів міських гербів, створених у
1723-1727 рр. запрошеним до роботи в Герольдмейстерській конторі італійцем
Ф. Санті. Однак, ані опис, ані малюнок цього проекту не збереглися. У 1745 р.,
Герольдмейстерська контора створила проект герба для прапора Бахмутського
армійського полку - імовірно, на основі варіанту Санті. Збережений опис цього проекту
зазначав: «На червоному тлі - дві золоті гармати, на верхній з яких сидить білий птах, а
під ними, під зеленою горою і на зеленій землі, дерев'яний соляний магазин» [7].
Малюнок у верхній частині щита (дві гармати, на одній з яких - птах) відомий із 1712 р.
як герб Воронезького полку та м. Воронежа (у першій половині XVIII ст. м. Бахмут
адміністративно був підпорядкований Воронезькій губернії). Соляний магазин - комора
- мав символізувати місто як давній, відомий із XVII ст. осередок солевидобування.
Частина знаменних емблем за часи Катерини ІІ стала основою для міських гербів,
що дає підстави вважати знаменну геральдику попередницею міської, але для Бахмута
знаменний герб так і не був затверджений як міський. Про це кажуть дані з
анкетування, що проводилося у 80-х рр. XVIII ст. Герольдмейстерською конторою з
метою реалізувати новий проект міського герботворення: «По состоянию в сем городе
гарнизонного батальона, хотя и есть на знаменах герб, приличиствующий сему городу
по бывшему солеварению в соляных заводах, присланный Главным комиссариатом из
конторы прошлого 1745 года сентября 11 дня при указе в тот батальон, но как на оной
повеления нигде не можно отыскать, то и присвоить того герба не по чему, с которого и
рисунок в копии препровождается» [8].
Затвердження гербів українських міст пiзньогеральдичного періоду розпочалося у
другій половині XVIII ст. З кінця 60-х рр. розпочинається розробка гербів для міст
Росії, які ще не мали власних знаків. Прискоренню цієї роботи сприяла реформа
місцевого самоуправління 1775 р. та підготовка до неї. В цей же час виробилася
практика вміщувати в герби повітових міст частину або цілий знак намісництва
(губернії), що згодом стає обов’язковим для всіх новотворів за винятком для
перезатверджених гербів [9].
Прийнятою 1785 р. «Грамотою на права і вигоди містам» передбачалося «мати
герб, затверджений рукою імператорської величності і цей герб використовувати в усіх
міських справах» [10]. Для кожного міста мала надсилатися спеціальна дарча грамота з
переліком різних привілеїв та кольоровим малюнком герба. Затверджені знаки
вводилися до широкого вжитку – вони фігурували на печатках міських і повітових
установ, на прапорах; про них обов’язково міститься згадка у виданнях, а також у
географічних та топографічних описах.
На початку XIX ст. Катеринославське губернське управління запропонувало
власний проект герба м. Бахмута та Бахмутського повіту, цілком відмінний під проекту
1745 р.: «Між зеленим і чорним тлом зображений хімічний знак солі, що була приводом
до заснування міста Бахмута» [11]. Зображення обрамлене по контуру щита рельєфним
бронзовим кантом, таким же кантом розділені по горизонталі зелене і чорне поля.
Зелений колір верхнього поля герба символізував родючість бахмутської землі,
чорний колір нижнього поля - багатства надр. Під «хімічним знаком солі» насправді
малася на увазі середньовічна алхімічна емблема солі. В алхімії за Парацельсом сіль
вважалася другим філософським елементом і зображувалася у вигляді срібного
порожнистого кола, розділеного срібною горизонтальною лінією [12]. В. Панченко
стверджує, що герб Бахмута - єдиний відомий на терені як України, так і Російської
імперії в цілому випадок використання в міській геральдиці алхімічної емблематики
[13].
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Герб м. Бахмута затверджено у 1811 р. У XIX – на початку XX ст. він
розташовувався на поштових конвертах і марках Бахмутськой міської Думи, земства
повіту. Відомі, зокрема, його зображення на марках Бахмутської земської пошти кінця
XIX - початку XX ст.). В 1996 р. цей герб було відновлено і він став офіційним знаком
м. Артемівська [14].
Проект герба Маріуполя, також виконаний у Катеринославському губернському
правлінні і затверджений 1811 р., був наступним: «Над срібним півмісяцем,
зображеним на чорному тлі, піднесений восьмикутний золотий хресті на блакитному
тлі, на знак всемилостивого прийняття з-під ярма магометанського під сильний захист
Російської держави азійського християнства, що вийшло з Тавриди» [15].
У цьому описі малося на увазі заснування Маріуполя (Маріанполя) як колонії
кримських греків-переселенців (ще в період існування Кримського ханства,
символізованого в гербі малюнком півмісяця - алегорією мусульманства). Така
композиція геральдичних фігур – православний хрест над півмісяцем – не є
унікальною. Її, ймовірно, запозичено із затвердженого у 1783 р. герба Таврійського
повіту (згодом губернії). У 1803 р. ця емблема увійшла також до герба м. Херсона, а у
1844 р. – до герба м. Сімферополя [16]. Герб з такою ж символікою мало і місто Азов
[17].
Третій етап імперського герботворення відзначений переглядом затверджених
гербів та створенням нових геральдичних проектів, пов’язаний зі деякими змінами в
геральдичний та адміністративній системі Російської імперії. Ще на початку XIX ст.
досить великий резонанс у європейських країнах викликало запровадження цілісної
геральдичної системи у Франції (так звана наполеонівська геральдика). В середині XIX
ст. вона стала використовуватися і в Росії. За цією системою передбачалося для всіх
міст, розділених на три класи, однотипне геральдичне оформлення – однакова форма та
колір корон, вінків та інших елементів, котрі мали свідчити про роль міста в системі
державної влади. Наявність міської корони символізувала значимість міста,
Олександрівська стрічка з двома срібними кирками, наприклад, прикрашала герби міст,
жителі яких займаються гірничими промислами [18].
Керівник Гербового відділення Департаменту герольдії Сенату Б. Кене 1856 р.
приступив до перегляду всіх затверджених міських гербів. Внаслідок змін в
адміністративно-територіальному поділі багато міст перейшли до складу інших
губерній і внесені до їхніх гербів давніші намісницькі чи губернські знаки втратили
актуальність. Тому Б. Кене провів своєрідну ревізію прийнятих раніше гербів та
спробував внести певні виправлення.
Поступово було напрацьовано значну кількість нових проектів, а також гербів для
міст, котрі ще не мали офіційних знаків. Вже у жовтні 1862 р. Б. Кене звітував про
перегляд 316 гербів. Цікаві варіанти були розроблені для м. Слов’янська, Маяків. Всі
проекти вирізнялися строгим дотриманням геральдичної колористики та композиції.
Одним з головних правил виступали стабільність малюнка, фігур і основних кольорів.
Однак більшість проектів так і залишилися нереалізованими і не отримали офіційного
затвердження [19].
Б. Кене, переглядаючи символіку всіх міських гербів Російської імперії, вніс свої
корективи і в герби Бахмута й Маріуполя, а також запропонував у 1867 р. власний
проект герба для Слов'янська, що досі ще не мав своєї геральдичної відзнаки.
Переглядаючи в 1860-х рр. герб Бахмута, Б. Кене оцінив оригінальний алхімічний
символ як негеральдичний і натомість запропонував власний варіант герба: на зеленому
щиті - срібний пояс, супроводжуваний трьома срібними ромбами - вгорі одним, унизу
двома. У вільній (верхній правій) частині щита поставав герб Катеринославської
губернії . Герб мав стандартне щитове оточення - кам'яну корону з трьома зубцями
(символ повітового статусу міста) і перехрещені за щитом два золоті молоти (символ
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гірничого видобування), з'єднані Олександрівською стрічкою. Срібний пояс
символізував річку - Сіверський Дінець, що тече територією повіту. Срібні ромби
виступали як символічне зображення солі. Проект не був прийнятий і продовжував
використовуватися герб 1811 р.
У своєму проекті герба Маріуполя Б. Кене зберіг композицію герба 1811 р.
додавши до неї герб Катеринославської губернії у вільному куті щита, а також щитове
оточення - срібну кам'яну корону з трьома зубцями та вінок із двох золотих колосків,
з'єднаних Андріївською стрічкою. Герб, як і інші проекти Б. Кене не отримав
затвердження [20].
У 1867 р. Б. Кене було створено проект герба для Слов’янська, який доти не мав
власного знаку. Цей проект мав таку символіку: «На чорному тлі щита – золотий
слов’янський хрест, супроводжуваний з обох боків двома срібними ромбами. У
вільному куті щита розміщався герб Харківської губернії» [21]. До герба Б. Кене додав
щитове оточення у вигляді червоної кам’яної корони із трьома зубцями, а також двох
золотих колосків, перев’язаних Олександрівською стрічкою.
Обираючи символи для герба цього міста автор послуговувався його назвою
(Слов’янський хрест – Слов’янськ) та тим фактом, що в Cлов’янську видобували сіль.
Руський хрест – шестикінечний, з похилою нижньою перекладиною був відомий
здавна. Ще він іноді називається «східним» хрестом, або хрестом Святого Лазаря і є
символом православної церкви [22]. Такий хрест зустрічається, наприклад, в гербі
Херсонської губернії. Срібні ромби символізували стилізовані соляні камені. Проект,
очевидно, попередньо було схвалено Департаментом герольдії Сенату, однак його
офіційне затвердження так і не відбулося [23].
Щодо зв’язку з сучасним періодом герботворення, то, герб м. Бахмута 1811 р.
сьогодні використовується як офіційний геральдичний символ м. Артемівська. Питання
про затвердження герба м. Слов’янська 1867 р. було поставлене в 1988 р., коли у
Слов’янському краєзнавчому музеї були знайдені документи, що стосувалися цього
проекту. Однак через наявність в гербі релігійної символіки (хреста) міськрада так і не
затвердила його [24].
Емблема солі присутня на сучасному гербі м. Соледара, який є осередком
соледобування. Міста, пов’язані з виробництвом солі успадкували від дореволюційних
гербів і символ, який використовував у своїх незатверджених проектах Б. Кене – срібні
ромби. Вони зустрічаються на гербах двох міст Донецької області - Соледара та
Слов’янська [25].
Таким чином, доходимо висновку, що на прикладі гербів Донбасу можна
простежити основні тенденції герботворчого процесу в Російській імперії. В імперську
добу в регіоні було затверджено два герба – для м. Бахмута і Маріуполя, а також
створено три незатверджені геральдичні проекти. Авторами гербів використовувалася
релігійна та промислова символіка, яка уособлювала соледобування в містах, частково
стосувалася їхньої історії. Найстарішу геральдичну традицію має м. Бахмут, символ,
що зображено на щиті його герба (знак солі) є унікальним. Для герба м. Маріуполя та
незатвердженого герба м. Слов’янська обрано традиційні геральдичні символи – хрест і
півмісяць та слов’янський хрест відповідно, які зустрічаються і на інших гербах міст
Російської імперії. Сучасна муніципальна символіка зазнала впливу імперського
герботворення, про що свідчить відновлення герба м. Бахмута 1811 р. та використання
геральдичних елементів з дорадянських гербів на сучасних міських знаках.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається герботворення на Донбасі XVIII-XIX ст. у контексті
основних тенденцій та напрямків герботворчого процесу в Російській імперії.
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Приділено увагу символіці міських знаків, а також проаналізовано вплив імперських
геральдичних традицій на сучасну муніципальну геральдику області.
Ключові слова: герб, герботворення, геральдика Донбасу, міська геральдика,
символіка.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается герботворчество на Донбасе XVIII-XIX вв. в контексте
основных тенденций и направлений герботворческого процесса в Российской империи.
Уделено внимание символике городских знаков, а также дан анализ влиянию
имперских геральдических традиций на современную муниципальную геральдику в
области.
Ключевые слова: герб, геральдика Донбасса, городская геральдика, символика.
SUMMARY
The article deals with heraldry Donbas XVIII-XIX centuries. in the context of major
trends and directions of heraldic process in the Russian Empire. Attention is paid to the
symbolism of urban signs, an analysis of the influence of imperial heraldic traditions in
modern heraldry in the area.
Key words: the arms, heraldry Donbas, symbolism.
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ББК Т3 (4УКР) 6 – 7
УЧАСТЬ ЗЕМСТВ У РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Н.М.Разумна
В умовах сучасної економічної кризи, невтішні об’єктивні обставини змусили
звернути суспільну увагу до питання фінансування медичних установ та відповідних
навчальних закладів, й визнати на державному рівні їх надзвичайно низький рівень.У
зв‛язку з цим на наш погляд є сенс повернутися до досвіду становлення та розвитку
первинної ланки медичної освіти – фельдшерської підготовки та участі земств як
органів місцевого самоврядування у наданні стипендіальної підтримки студентам
медичних навчальних закладів, зважаючи на їхній практичний досвід у вирішенні
багатьох проблем фінансування медичної освіти.
Участь земств у становленні та розвитку медичної освіти в Україні залишається
мало дослідженою. Лише деякі автори, зокрема М.С. Ігумнов [1], О.О. Шибков [2],
М.М. Левіт [3], в узагальнюючих працях певною мірою торкалися участі земств у
процесі створення системи середньої освіти. О.Є. Іванов [4] у роботі, присвяченій
студенству Росії, частково висвітлював проблеми розвитку вищої медичної освіти.
Мета дослідження полягає у встановленні місця та ролі земств України у процесі
створення та діяльності медичних освітніх закладів середньої ланки. З огляду на це
вважаємо за потрібне окреслити завдання даного дослідження: з'ясувати умови та час
виникнення перших фельдшерських шкіл, проаналізувати статут та навчальні
програми, за якими здійснювалася підготовка фельдшерів, умови прийому та навчання,
стан матеріального забезпечення, існування курсів підвищення кваліфікації.
Від початку заснування земств і приблизно до середини 70-х років більшість
фельдшерів можна було називати земськими лише формально. У ті часи лише одиниці
свідомо йшли працювати до земств. Зазвичай вони отримували освіту в ротних школах
і відомствах державного майна й виконували свої службові обов'язки, проте
культурними чи санітарно-просвітніми завданнями громадської медицини занадто не
переймалися. Спочатку в земських медичних установах переважали лікарі, що
прийшли з урядової служби чи з колишніх наказів громадського піклування.
Запрошуючи на роботу лікарів, земське керівництво не могло обмежувати їх якиминебудь визначеними службовими межами, тому що ще не виробило цілісної системи і
© Разумна Н.М., 2010
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не могло сформулювати всіх прав та обов'язків [5]. Робота на дільницях була нелегкою:
земства повсякчас відчували потребу в молодих кадрах. Вони почали запрошувати на
роботу випускників медичних факультетів і лікарських шкіл. Для отримання роботи
потенційному працівникові потрібно було написати заяву. Якщо вакансія була, його
відразу брали на роботу, якщо ж ні, він ставав на чергу до появи такої [6]. Час довів, що
поліпшення медичного обслуговування населення було прямо пов'язане із
забезпеченням кадрами. Зазвичай, земства вирішували питання надання медичної
освіти всім, хто бажав виходячи із своєї фінансової спроможності. Окрім того, саме
вони визначали, хто мав право отримувати медичну освіту, кому надати перевагу:
чоловікам чи жінкам! З метою з’ясування системи й особливостей підготовки та
перепідготовки середнього медичного персоналу в дослідженні використано широке
коло архівних джерел, а саме звіти, журнали засідань, матеріали періодики того часу,
тому що вказаному питанню, як у радянській історіографії, так і в сучасній, не
надавалося достатньо уваги.
Земськими зборами було визначено, що фельдшерську освіту міг отримати майже
кожен, хто виявляв таке бажання, оскільки це не вимагало значних витрат на відміну
від навчання в університетах. У зв’язку з цим було ухвалене рішення відкрити в усіх
губерніях і, по можливості, у повітах фельдшерські школи, щоб у найкоротший термін
забезпечити надання медичної допомоги у сільській місцевості. Однак питання про
збільшення кількості фельдшерів і якість їх підготовки хвилювали громадськість ще
задовго до земської реформи. Незадовільний стан медичного обслуговування, брак
коштів та необхідних медичних кадрів вимагали від медичного департаменту
Міністерства внутрішніх справ і Головного медика Міністерства державного майна
терміново вжити відповідних заходів щодо розширення мережі освітніх установ з
підготовки середнього медичного персоналу, аптек і приймальних покоїв для
обслуговування сільського населення. З метою підготовки якомога більшої кількості
фельдшерів Медичний департамент, дозволив прийом слухачів до фельдшерських шкіл
Наказів громадського піклування. Фельдшерські школи відкривалися і при губернських
лікарнях [7].
На початку питання підготовки фельдшерського й акушерського персоналу стояло
для земств особливо гостро. Адже доводилося створювати зовсім інший контингент
медичного персоналу, ніж той, котрий готували ротні школи чи відомства державного
майна. Однак чіткої системи освіти не існувало, тому: по-перше, повітові земства
намагалися готувати фельдшерський персонал власними зусилями при своїх лікарнях;
по-друге, вони надсилали стипендіатів до урядових шкіл; по-третє, губернські земства
почали відкривати нові школи [8]. Уперше губернські земства вдалися до організації
таких шкіл у 1867 р. Зокрема, Полтавському земству була передана фельдшерська
школа колишньої лікарні Наказу громадського піклування, проте перші випускники
виявилися мало підготовленими. Внаслідок низки клопотань у 1872 р. був виданий
статут, а також програма підготовки фахівців у фельдшерських і повивальних школах,
на засадах яких почали діяти нові школи. Перша школа була відкрита в 1867 році
Полтавським земством, до її учнів було зараховано 149 хлопчиків. У 1870 році
Катеринославське земство організувало навчання 107 чоловік, а в 1872 році такі школи
відкрили Чернігівське та Херсонське земства з кількістю 87 та 50 учнів [9].
У Херсонській губернії фельдшерська школа була відкрита в приміщенні
губернської лікарні 2 жовтня 1872 року, через брак медичних кадрів. Термін навчання
був чотирирічний. Спочатку було вирішено здійснювати викладання загальноосвітніх
дисциплін тільки в першому класі, згодом, зважаючи на низький рівень підготовки
слухачів, вивчення загальноосвітніх курсів було продовжено й у другому та третьому
класах. Щорічно учні проходили практику в повітових лікарнях [10].
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Після 1872 року, коли програма й статут фельдшерських і повивальних шкіл
відомств громадського піклування земськими лікарями були вдосконалені і стали
обов'язковими для всіх подібних навчальних закладів, цей процес активізувався. У
статуті були визначені основні засади діяльності земських фельдшерських шкіл:
головною їх метою була підготовка “обізнаних і досвідчених” фельдшерів...
Засновувалися вони зазвичай при губернській земській лікарні й утримувалися за
рахунок земства, перебували в безпосередньому підпорядкуванні губернської земської
управи, яка і визначала кількісний склад учнів, посилаючись на фінансові можливості
земства і потребу у фельдшерах.
У статуті також було відзначено, що навчатися в таких школах мали право і
стипендіати від сільських громад чи приватних осіб, розмір сплати за навчання
встановлювала управа. У пункті 6 статуту підкреслювалося, що перевага під час набору
учнів мала віддаватися сільським громадам. У випадку захворювання учня лікування
здійснювалося безкоштовно. Кожному випускникові безкоштовно видавався набір
підручників та інструментів. Викладання у школах здійснювалося на підставі
встановленої навчальної програми, що передбачала вивчення 26 дисциплін. Зокрема,
викладалися наступні загальноосвітні дисципліни: Закон Божий, російська мова,
латинська мова, арифметика, геометрія і креслення, географія, російська історія,
зоологія, ботаніка, краснопис, елементарні поняття з фізики. Фахових дисциплін було
більше: анатомія і фізіологія, фармакологія і фармація, хімія, фармакологія і рецептура,
патологія, терапія, дитячі хвороби, хірургія й очні хвороби, масаж, догляд за хворими і
надання першої допомоги, гігієна, основи епідемічних і санітарних заходів, сифіліс і
венеричні хвороби, ведення медичної звітності, розтин, практичні заняття в аптеці та
лікарнях [11].
Особливості здійснення підготовки кадрів у фельдшерських школах можна
простежити на прикладі Полтавської школи. Кількість учнів визначалася згідно
поданих заяв – у середньому від 60 до 70 місць. За соціальним складом у 1887 році
учні Полтавської фельдшерської школи при губернській лікарні розподілялися в такий
спосіб: із селян було 19 чоловік, з козаків – 27, городян – 35, дітей солдатів – 6, з
духівництва – 4, дворян – 15, синів фельдшерів – 2; за віросповіданням: православних –
80 осіб, іудеїв – 8. Однак кількість учнів, що навчалися в школі, з різних повітів
губернії була неоднаковою [12].
У Лікарському статуті вказувалося, що відповідальним за навчальну частину був
старший лікар губернської лікарні, при якій діяла фельдшерська школа. За
господарське забезпечення школи відповідав доглядач лікарні. У кошторисі
губернського земства була визначена стаття витрат на фінансування фельдшерської
школи. Кількість учнів визначалася в міру появи вакансій у повітах [13].
За чотири роки майбутні фахівці повинні були оволодіти всім курсом навчання,
прослухавши комплекс лекцій та здобувши певні навички під час практичних занять.
Протягом навчального року за учнями здійснювався постійний контроль, а наприкінці
підводилися підсумки. Були випадки відрахування зі школи за пропуски занять. Згідно
з рішеннями педагогічної ради здібних учнів заохочували нагородами (книгами і
похвальними грамотами). Кращим випускникам, що одержували після закінчення
кваліфікацію фельдшера, в окремих випадках присуджувалося звання “старший
фельдшер”.
За виховну роботу серед учнів відповідав директор школи (старший лікар). Йому
допомагали два лікарі-вихователі. Однак найважливіші навчально-виховні питання
вирішувала педагогічна рада, до якої входили всі викладачі школи. Відносно
дотримування навчальної дисципліни у звітах фельдшерських шкіл містяться нотатки,
що до неслухняних учнів вживалися заходи покарання; зокрема за незначні порушення
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учні отримували догану від вихователя, за більш грубі – позбавлялися обіду, відпусток
до міста, застосовувалися також карцер та виклики до директора.
Заняття починалися з 1 вересня і тривали до 1 травня, з 1-го до 10 травня
проводилися іспити. До викладацького складу належали законовчитель, три викладачі з
суспільних дисциплін, десять викладачів медичних дисциплін (ними були відповідно
працівники лікарні), чотири вчителі співу. З метою поглиблення практичної підготовки
випускники школи за розпорядженням губернської управи після іспитів повинні були
пройти фельдшерську практику при лікарні протягом усіх канікул, аж до 15 серпня. Був
випадок, коли педагогічна рада запропонувала запровадити ще один рік навчання
тільки для практичних занять [14]. Після закінчення школи молоді фахівці одержували
призначення і були зобов'язані відпрацювати згідно з розподілом не менш трьох років
[15].
Так, у 1864 р. за пропозицією Міністерства державного майна з Полтавської
губернії було відряджено 23 юнака з державних селян і козаків для навчання до
Курської фельдшерської школи. У 1867 р. Курська губернська управа надіслала запит
до Полтави про сплату 2 990 крб. за навчання й утримання учнів по 130 крб. щорічних
за кожного. Полтавська губернська управа сплатила навчання за рахунок повітових
земств, за цієї умови учні зобов’язувалися відпрацювати в земстві 10 років [16].
У такий спосіб вирішувалося, по-перше, питання плинності кадрів; по-друге сільська громада вивільнялася від сплати за житло для фельдшера. Звичайно, було
чимало випадків, коли після вказаного терміну відпрацьовування молоді фахівці
покидали село і рушали до міста в пошуках більш прибуткових посад чи “кращого
життя”. Однак значна частина з них все ж залишалася в рідних селах.
Були випадки, коли випускники відмовлялися повертатися на роботу саме до
цього земства. Так, земський фельдшер Лохвицького повіту Митрофан Казка після
закінчення місцевої фельдшерської школи згідно угоди мав відпрацювати 6 років у
земстві, але він попрохався на посаду вчителя. Управа такої згоди не дала, однак йому
скоротили термін відпрацьовування до 3-х років [17].
Однак небезпідставно постало питання про джерела фінансування. Згідно звітів
губернських управ, загальне утримання фельдшерських та акушерських шкіл
здійснювали губернські земські управи.
Кошти виділяли й окремі сільські громади та приватні доброчинці, вони ж
здійснювали оплату за посібники та надавали матеріальну допомогу своїм
стипендіатам. Щодо цього у діловодстві земських управ усіх шести губерній збереглися
ухвали сільських сходів, рішення повітового земського керівництва, а також
губернських земств про готовність узяти на себе оплату навчання у фельдшерських,
акушерських школах місцевої молоді, як у губернії, так і за її межами. Зокрема,
зустрічалися клопотання про призначення стипендії для навчання в таких великих
містах, як Санкт-Петербург, Новоросійськ, Харків [18].
Іноді стипендія була адресною, тобто надавалася конкретній людині, яку
відправляли на навчання за рішенням сільського сходу. Про призначення стипендії
учням зазвичай клопотали сільські громади на прохання самих учнів чи їхніх батьків.
Так, селянин с.Темрюки Маріупольського повіту Дмитро Жулаєв звертався з
проханням призначити стипендію його дочці Марині, учениці останнього класу
Катеринославської земської фельдшерської школи, через важке сімейне становище.
Управа призначила одноразову допомогу в розмірі 75 крб. Степан Корсун, із селян,
Сретенської волості Маріупольського повіту, що вступив на медичний факультет
Новоросійського університету, клопотався про призначення стипендії. Майна, крім
земельного наділу, прохач не мав, тому управа, зважаючи на те, що прохач своїми
зусиллями став студентом вищого навчального закладу, призначила йому стипендію в
розмірі 300 крб. щорічно [19].
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Поступово питання матеріальної
підтримки учнів і їхнього фінансового
забезпечення стали найважливішим напрямком роботи повітових земств у справі
підготовки медичних кадрів.
Крім стипендій повітових, губернських земств, існували урядові й іменні
стипендії. Наприклад, у 1913 р. губернатор Катеринославської губернії призначив 16
стипендій найбільш обдарованим селянським дітям по 400 крб. кожна [20]. Так, у
“Народній газеті” Бахмутського повіту за 25 липня 1914 р. містилося оголошення, що
уродженцям даного повіту надавалося 6 вільних стипендій у фельдшерській школі
Катеринославського губернського земства, по 200 карбованців. Чотири з них за
рахунок Бахмутського земства і дві – Катеринославського губернського [21].
Перед початком кожного півріччя студенти повинні були внести в касу вищого
навчального закладу половинну частку річної сплати за навчання. У державних вищих
навчальних закладах вона коливалася між 50 та 100 крб. Для переважної більшості
молоді ці виплати були дуже високі. Багато хто проходив через списки боржників, і
неодноразово, багатьох відраховували з університетів. Відповідно формувалися і статті
місячного студентського бюджету, куди входили повсякденні життєві витрати.
Конкретний приклад такого бюджету знайдемо в книзі про московське студентство на
межі століть П.Іванова. Розмір середнього бюджету автор визначив у 25 крб., виходячи
із середньостатистичних сум щомісячної допомоги від батьків та стипендій.
Кімната – 11 крб. (22 крб. на двох); обід – 7 крб. 50 коп.; чай – 50 коп.; цукор – 80
коп.; хліб – 3 крб.; світло – 50 коп.; пральня – 1 крб; дрібні витрати – 50 коп.; театр,
тютюн – 20 коп. Разом 25 крб. середній бюджет був доволі напруженим, неможливо
було допустити перевитрат хоч з якоїсь статті. Мінімальний бюджет становив 15 – 18
крб. [22].
Потрібно додати, що земські управи здійснювали ретельний відбір претендентів у
стипендіати, тому що з великої кількості заявників необхідно було відібрати найбільш
здібних і старанних. При доборі, насамперед, з'ясовувалося, чи є місця в тому
навчальному закладі, куди збирається учень, його матеріальне становище, його нахили
до того чи іншого виду діяльності та чи є вакансії на дану посаду в земських лікарнях,
щоб фахівець не залишився без роботи, тобто робився запит на місця. Земство уважно
стежило за успіхами своїх стипендіатів. У випадках скарг на недбале ставлення до
занять, а також тих учнів, що виявляли незадовільний рівень оволодіння знаннями,
вилучали з числа стипендіатів.
З метою підвищення професійного рівня молодшого медичного персоналу на
початку століття губернські земства організовували “повторні курси” для фельдшерів.
Так, у щотижневій газеті “Земство” від 30 липня 1881 р. повідомлялося, що 28 липня в
приміщенні Одеської повітової управи було відкрите засідання VII Херсонського
губернського земсько-медичного з'їзду лікарів. Серед питань, що розглядалися, було
підвищення кваліфікації земських фельдшерів у зв’язку з виявленим незадовільним
рівнем їхніх знань 23. Однак незабаром доцільність існування подібних курсів була
піддана сумніву. З одного боку, самі медичні працівники критикували їх, відзначаючи,
що курси, “хоч і були цікаві, але практично і теоретично мало дали”. З іншого боку,
земські управи не завжди виділяли необхідні кошти, вважаючи щорічні курси
нераціональною бюджетною витратою.
Так, до університетських міст на перепідготовку лікарі відряджалися у 8 повітах
Чернігівської губернії: у Борзенському (через 3 роки на 2 місяці зі збереженням
зарплатні), Городнянському (із сумою відрядження в 100 крб.); Козелецькому (на
підставі дозволу на відрядження повітових земських зборів); Конотопському (по черзі з
тримісячною відпусткою й відшкодуванням у 50 крб.) Мглинському (кожні 3 роки на 3
місяці з наданням 150 крб.); Ніжинському (на 2 місяці з 320 крб.); Чернігівському (з
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1897 року на 3 місяці із субсидією 150 крб.); Сосницькому (через 3 роки зі
збереженням платні) [24].
На ІХ Катеринославському губернському з'їзді лікарів та представників земств
1903 р. була розроблена програма повторних курсів для фельдшерів тривалістю у 6
тижнів при Катеринославській губернській лікарні. Щорічно перепідготовку мали
проходити 6 фельдшерів, але тільки випускників Катеринославської фельдшерської
школи. На проїзд і прожиття в м. Катеринославі видавалося по 40 карбованців [25].
З'їзд також висловився за впровадження викладання курсів масажу. Курси вважалися
необхідними для підвищення рівня освіти фельдшерів. Загальна сума витрат на курси
склала 720 карбованців з кошторису земств. Але тільки два повітові земства виділили
кошти на відрядження фельдшерів у 1903 році, інші таких коштів не знайшли, тому
було вирішено відкласти організацію курсів до 1904 року [26].
Отже, визнавши необхідність поліпшення рівня надання медичної допомоги,
земства головну увагу надавали розвиткові середньої медичної освіти, яка вважалася
більш прийнятною і з фінансової точки зору, і внаслідок значно коротшого терміну
навчання. Нові фельдшерські школи відкривалися на базі губернських лікарень (в
окремих випадках при повітових). Нормативні і програмні засади цих навчальних
закладів були сформульовані в статуті 1872 р. Перша школа нового зразка виникла при
Чернігівському земстві. У кошторисі губернського земства була визначена стаття
витрат на фінансування фельдшерської школи. Питання організації медичної освіти
постійно розглядалися на земських зборах.
Сільські громади і повітові земства активно залучалися до процесу підготовки
фахівців, насамперед надаючи фінансову підтримку таким студентам через
призначення стипендій. Завдяки цьому вирішувалося питання забезпечення кадрами:
стипендіат мусив відпрацювати визначений термін у тому земстві, що сплатило за його
навчання. Слід зазначити, що в досліджуваний період до фельдшерських шкіл і на
медичні факультети університетів набирали переважно чоловіків, доступ жінок був
обмежений. Перші школи фельдшерок на Україні з’явилися лише через 10 років після
започаткування земств. У Катеринославській і Чернігівській губерніях це питання
вирішувалося досить довго: лише в 1907 р. у м.Ніжині була відкрита школа для
фельдшерок, а Катеринославське земство дозволило прийом до фельдшерської школи
жінок тільки з 1912 р. Активну участь брали органи місцевого самоврядування також і
у наданні ступендій студентам вищих навчальних закладів.
Практичне значення дослідження зумовлюється тим, що його результати,
фактичний матеріал може бути використано фахівцями під час роботи над науковими
дослідженнями з історії України кінця ХІХ – початку ХХ ст., у процесі підготовки
лекційних та семінарських курсів та семінарських занять з історії України, у
краєзнавчій літературі, а також у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін з
історії місцевого самоврядування.
РЕЗЮМЕ
У статті автор розглядає умови створення перших фельдшерських шкіл, їх
навчальну програму, за якою здійснювалася підготовка медичного персоналу;
матеріальне забезпечення учнів; розподіл стипендій; діяльність курсів з підвищення
кваліфікації середнього медичного персоналу.
Ключові слова: історія України, земства, освіта, народна медицина, фельдшер.
РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает создание первых фельдшерских школ, их учебную
программу, по которой осуществлялась подготовка медицинского персонала;
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материальное обеспечение учеников, распределение стипендий, деятельность курсов по
повышению квалификации среднего медицинского персонала.
Ключевые слова: история Украины, земства, образование, народная медицина,
фельдшер.
SUMMARY
This article deals with problems of activity first medical schools in Ukraine. The author
investigated the problems of teaching program, medical equipment, scholarship and activity
preparative courses for medical personnel.
Key words: history of Ukraine, Zemstvo, medicine, education, folk medicine, medical
assistant.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДВОРЯНСЬКОЇ ОПІКИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Ю.В.Константинова
Зміни у суспільному житті населення, що відбулись наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст., торкнулись усіх станів. Дворянство, як стан, що в цей час зазнав найбільших
перетворень, змушене було шукати шляхи подальшого розвитку та збереження
станової ідентичності. Тому вивчення діяльності Дворянської опіки, як установи, на яку
покладались обов’язки охоронця майнових та станових прав, має велике значення для
формування цілісної картини внутрішньостанових відносин та історії цього прошарку
взагалі.
Існує достатня кількість праць як радянського періоду так і сучасних, присвячених
дворянству, але більшість з них стосується окремих питань. У них повністю або
частково характеризуються зміни в середовищі дворянства А. Корелін, О. Донік,
С. Брук, В. Кабузан, Б. Миронов та інші [1]. Перетворення в становищі поміщиків та
еволюцію поміщицького землеволодіння показали Н. Темірова, В. Лаверичев,
Ф. Турченко [2]. В цих роботах, характеризуються загальні тенденції розвитку цього
стану, економічні складові його добробуту, тенденції соціальних перетворень у період,
що висвітлюється. Діяльність органів опіки, опосередковано показана в розділах, які
стосуються корпоративних установ дворянства, доброчинної діяльності. Тому
залишається актуальним вивчення такої складової дворянського самоврядування як
опіки.
Метою статті є висвітлення діяльності органів дворянської опіки на основі
документів, які зберігаються у Державному архіві Херсонської області (ДАХО). Вони
зібрані в окремий фонд 287, який містить укази Херсонського губернського правління;
журнали та протоколи засідань повітової дворянської опіки, Херсонського і
Катеринославського окружних судів, звіти про діяльність опіки; справи про
встановлення опіки та призначення опікунів над майном дворянських сиріт; витяги з
метричних книг церков, доручення на управління та угоди про оренду майна, яке
перебувало під опікою [3].
Херсонська дворянська опіка була створена на підставі «Учреждения про
губернии» 1775 р. та «Жалуваної грамоти дворянству» 1785 р. Вона діяла на території
Херсонського повіту та підпорядковувалась Міністерству юстиції.
Згідно Жалуваної грамоти дворяни кожної губернії складали особливе дворянське
суспільство зі статусом юридичної особи з відповідними привілеями та атрибутами –
правом володіти майном та капіталом, укладати майнові угоди, вступати у права, мати
власне приміщення для зборів, печатку, діловодство та архів. Втілення станових прав та
привілеїв дворянства знайшло своє відображення в діяльності таких органів:
губернського та повітового дворянських зібрань, дворянського депутатського зібрання,
губернського та повітового предводителя дворянства, повітових дворянських опік [4].
Останні є предметом вивчення у даній статті.
Під опікою перебували тисячі маєтків, і ця цифра постійно зростала. За даними
А.Кореліна, в Російській імперії з 1885 до 1895 рр. кількість дворянських опікунств
збільшилася з 15 670 до 16 429, а вартість майна, що перебувало під контролем опік до 243 млн. руб. [5].
Повітові дворянські опіки, які включали предводителя дворянства та засідателів,
здійснювали нагляд за неповнолітніми сиротами, дворянами похилого віку та «явними
Константинова Ю.В., 2010
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марнотратцями свого майна». До скасування кріпосного права в опіку бралися маєтки
поміщиків, котрі зловживали своєю владою над селянами. Завдання опіки було чисто
охоронне – попередити можливі розтрати та розкрадання майна.
Дворянська опіка була важливою частиною діяльності дворянських зборів. На
загальному засіданні обиралися засідателі опіки, котрі розглядали стан поміщицьких
господарств, власники яких з огляду на різноманітні причини не мали змоги ними
керувати. Найчастіше під опіку бралися маєтки, чиї власники померли, залишивши
неповнолітніх спадкоємців. Якщо вдова була нездатна керувати маєтком, і починався
його занепад, встановлювався контроль. Порядок призначення опіки був наступним:
піклування про неповнолітніх, божевільних, марнотратців, глухонімих та німих із
дворянського стану покладалось на дворянську опіку, піклування ж про осіб, які
належали до особистого дворянства, покладалося на сирітський суд, що функціонував у
кожному місті [6].
Але в першу чергу під опіку потрапляли неповнолітні, які залишились без
батьківського піклування, та їхнє майно. Цивільне законодавство передбачало дві
форми контролю: опіку та піклування. Було виділено три вікові категорії
неповнолітніх: малолітні до 14 років; особи від 14 до 17 років; особи від 17 до 21 року
[7]. Перші дві категорії перебували під опікою, вони позбавлялися права здійснювати
будь-які юридичні дії, тобто визнавалися недієздатними, всі необхідні кроки за них
виконував опікун. Піклування про осіб віком від 17 до 21 року суттєво розширяло їхні
права. Частіше за все особи, які переходили до цієї категорії, зверталися до опіки з
проханням призначити піклувальником свого попереднього опікуна. З цього моменту
вони мали право самостійно керувати майном, але зі згоди піклувальника, основним
завданням якого була допомога неповнолітньому при здійсненні ним особистої
юридичної діяльності.
Основою для встановлення опіки для малолітніх виступала смерть батьків; для
божевільних – визнання їх такими у встановленому порядку; для глухонімих та німих –
обстеження лікарем, яке підтверджувало нездатність сприйняття оточуючого світу та
виражати свою волю; для марнотратців – докази життя що не відповідало достатку.
Приводом для призначення опіки слугувала також смерть одного з відповідачів під час
процесу або смерть боржника під час виконання рішення. Опікунська рада призначала
опікуна, який отримував за свою діяльність 5% від прибутку неповнолітнього,
отриманого в результаті господарської діяльності. Якщо опікунів було декілька, ця
частка поділялась між ними [8].
Існувало декілька етапів впровадження турботи з боку дворянської опіки та
сирітського суду. Спочатку близькі родичі або знайомі особи, що підлягала опіці,
повинні були повідомити предводителя дворянства або міського голову про обставини
щодо встановлення опіки (смерть батьків, визнання недієздатним тощо). Дворянська
опіка чи сирітський суд повинні були зібрати відомості, призначити опікуна до особи
що підлягала опіці та її майна, якщо це не було відображене у заповіті батьків чи
родичів. Опікуни приступали до своїх обов’язків після отримання указу про
призначення. Ця норма стосувалась не тільки опікунів, які призначались опікою чи
судом, але й тих, хто призначався за заповітом. Наприклад, відставний штабс-капітан
М.Ф. Попов подав прохання у Миколаївський міський сирітський суд про встановлення
опіки над майном померлої дружини дворянина С.П. Дембінської-Піорі за
малолітством її дітей Михайла та Зінаїди. По заповіту він був призначений опікуном.
Також він просив надати дозвіл на купівлю для дітей будинку у м. Миколаєві. Опіка
визнала його опікуном і дала дозвіл на придбання житла [9].
Що стосується осіб, визнаних божевільними, то родина повинна була для
підтвердження цього факту надати запит до місцевого керівника. Хворого піддавали
огляду у лікарні губернського правління або за місцем помешкання. Якщо особу
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визнавали хворою, матеріали подавались на розгляд Сенату. В разі погодження Сенату
з рішенням лікарів над особою та майном хворого встановлювалась опіка, яка
найчастіше надавалась найближчим родичам. Так, у 1905 р. діти дворянина С.І. Гіржева
звернулись у дворянську опіку з проханням визнати свого батька божевільним, який
страждав «старческим слабоумием» та призначити опіку над ним і його майном. Опіка
після лікарської експертизи визнала С.І. Гіржева дійсно хворим, але призначила
опікуном сторонню особу [10].
Хоча завідування опікою базувалося на станових принципах, опікунами могли
бути як родичі, так і сторонні особи. До призначених опікунів висувались певні вимоги.
Передусім, він повинен був бути людиною, що піклується про здоров’я, утримання та
виховання дитини, або підопічного. Опікуном не могли призначити особу, яка
характеризувалась як марнотратець, мала явні пороки, була позбавлена прав стану за
судом, сварилася з батьками дитини тощо. Кількість опікунів чітко законом не
визначалася, їх могло бути кілька [11].
Наприклад, після смерті дворянина П.П. Висоцького залишилось рухоме та не
рухоме майно, капітал та п’ятеро неповнолітніх дітей (всього їх було 11). Мати
звернулась до дворянської опіки з проханням визнати її опікуном разом з повнолітніми
синами. Ще за життя померлий частинами почав розпродавати свої землі, і на момент
його смерті не всі операції з продажу були завершені. Тому дворянська опіка визнала
необхідним для приведення у порядок майнових справ і в інтересах малолітніх
спадкоємців запросити у співопекуни до матері особу з юридичною освітою. В даному
випадку опіка посилалась на своє право призначати опікуна із сторонніх осіб, якщо
цього потребували інтереси малолітніх. [12].
Існувало три способи залучення до виконання опікунських обов’язків: за
заповітом, за законом та за призначенням. У першому випадку батьки мали право
призначати у заповіті до своїх малолітніх дітей та майна опікунів на свій розсуд.
Призначити опікуна могла і стороння особа, якщо вона заповідала малолітньому своє
майно. У другому – законна опіка належала тільки батькам, а у випадку з
душевнохворими – найближчим родичам. Однак, батьківська влада не
розповсюджувалась на майно дітей, і до цього майна по заповіту міг бути призначений
сторонній опікун, окрім батьків. Наприклад мати, помираючи, залишала маєток під
опікою свого брата, а не чоловіка; стороння особа заповідала капітал дітям, усуваючи
батьків від опіки над ним. Але існували й інші випадки, наприклад, після розлучення з
дружиною спадковий дворянин Ф.Л. Карачевський-Вовк звернувся до органів
дворянської опіки з проханням призначити його дружину, з якою після розлучення
залишились діти, опікуншею для здійснення на їхнє ім’я кріпості у розмірі 20 тис. руб.
на частину маєтку, який йому належав. Звісно, опіка дала згоду [13].
Третій спосіб вступав у силу, коли у заповіті опікун не був призначений, а батько
чи мати не могли виконувати свої обов’язки, тоді опіка сама могла призначати опікуна.
Так у справі щодо встановлення опіки над неповнолітніми дворянами Георгієм та
Левом Скадовськими, мати яких була вбита, а її чоловік визнаний винним у цьому
злочині (за рішенням суду, він здійснив його у стані афекту), їхня бабуся з боку матері
звернулася з проханням призначити її опікуном своїх онуків [14].
До обов’язків опікуна входило піклування про фізичне, моральне та розумове
виховання неповнолітнього підопічного та підготовка його до життя згідно
суспільному положенню. При вирішенні питань виховання та освіти дитини опікун міг
діяти на свій розсуд, але для запобігання зловживаннями опікун був зобов’язаний
надавати звіти відповідним установам про утримання та виховання підопічного [15].
Опікуни звітували перед дворянською опікою або сирітським судом раз на рік у січні та
по закінченню опіки. Щорічний звіт містив інформацію про прибутки, витрати,
утримання та виховання підопічного. Опікунські установи при розгляді звітів могли
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дати інші вказівки опікунам. Звітність була невід’ємною умовою опікунської
діяльності. Так, у своєму звіті за 1916 р., штабс-капітан М.Ф. Попов зазначав, що його
підопічний Михайло Дембінський-Піорі, закінчив курс з додатковим сьомим класом
реального училища, з «4» в середньому у атестаті за 5-бальною системою, потім
добровільно вступив на військову службу, закінчив Тверське кавалерійське училище, у
1914 р. отримав звання прапорщика, у 1915 – корнета. Інша його підопічна Зінаїда,
перейшла у 6-й клас гімназії, з музики (фортепіано), готувалась до вступу у
консерваторію [16].
Підопічний міг поскаржитись на дії опікуна, якщо вони завдавали йому шкоди.
Наприклад, діти спадкових дворян Григорія та Марії Кущинських звернулись до
Сирітського суду з приводу розкрадання їхнього майна далекими родичами. Опіка
призначила розслідування з митою визначення їхнього дворянського статусу та обсягів
майна. В ході розслідування було встановлено, що після смерті батька майно складало:
5 дес. землі (прибутковість – 30 руб. на рік), корова з телям, бик-бугай та телиця. На
момент розслідування залишилось лише 5 дес. В результаті опікуном був призначений
їхній дядько [17].
Звернутися зі скаргою на опікуна міг також душевнохворий. Так, спадковий
дворянин І. Конопацький, який Херсонським губернським правлінням був визнаний
таким, що страждав на божевілля і потребував опіки, звернувся до Дворянської опіки з
проханням змінити опікуна, яким на той час була його дружина. Він скаржився, що
проживав у чужих людей і винен їм гроші, тому що дружина видавала дуже малу
частку його пенсії. Опікун був змінений на сторонню особу [18].
Більш жорсткі вимоги висувались до опікуна з управління та розпорядження
майном підопічного. Вся діяльність його у цьому напрямку контролювалась
опікунськими установами. Навіть право самостійного розпорядження грішми
малолітнього обмежувалось приписами опікунських установ – використовувати ці
кошти тільки за цільовим призначенням. На отримання капіталів із кредитних установ,
продаж майна малолітніх, заставу або здачу майна в оренду потрібно було отримати
дозвіл опікунської установи [19].
Дорогоцінності та цінні папери опікун мав зберігати у безпечному місці, гроші міг
віддавати під проценти у застави або під векселя або ж використовувати на торги,
промисли тощо. Строк на віддачу опікуном у оренду маєтку малолітнього обмежувався
досягненням ним 17-річного віку. Витрати на утримання чи виховання не повинні були
перевищувати прибутки з майна підопічного. Якщо на маєтку був борг, то опікун мав
прагнути вирішити це питання.
Капітали осіб, що перебували під опікою, зберігалися в державному банку.
Продаж майна малолітнього відбувався під наглядом опікунських установ. Так, у
справі про опіку над спадкоємцями дворянина Андрієнко-Нечитайла мати-опікунша
для зняття грошей з рахунків дітей на їхнє утримання повинна була отримати
розпорядження опіки [20]. Дворянська опіка також контролювала своєчасне внесення
внесків за банківськими кредитами та іншими виплатами [21]. Рухоме та нерухоме
майно підзвітного передавалось опікуну за описом, який відтворювався у двох
екземплярах в присутності члена опікунського управління та двох свідків. Один
екземпляр передавався в опікунську установу, а інший отримував опікун. Зразки таких
описів містяться у справах №14, 16 та 20 фонду 287 ДАХО, вони представляють
чималий інтерес для дослідника, бо дають уявлення не тільки про матеріальний стан
підопічного, але й про побутові умови та повсякденне життя дворянства у період що
розглядається.
Процес зубожіння дворянства опосередковано представлений у матеріалах
дворянської опіки. Так, предводитель Херсонського повітового дворянства, звернувся з
проханням до Херсонського губернського предводителя дворянства призначити
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грошову виплату у розмірі 250 руб. на утримання дітей спадкових дворян Кущинських
та навчання їх у Херсонському початковому училищі, тому що їх опікун дядько не мав
на це коштів [22].
Опіка розповсюджувалась не тільки на майно, але й на борги. Так, після смерті
дворянина І.Ф. Барташинського опікуном дітей і майна стала його дружина. Оскільки
чоловік залишив борги понад 10 тис. руб., для погашення його дружина звернулася до
дворянської опіки з проханням зняти проценти з цінних паперів [23].
Інший приклад. Після смерті дворянина Г.Г. Байдака залишилось 1500 дес. землі.
Спадкоємці для розрахунку з боргами мали продати маєток Златоустовка Херсонського
повіту, з проханням про що звернулись до Дворянської опіки [24]. Не краща ситуація з
боргами була й у спадкоємців дворянина І.С. Якса-Биковського. У справі міститься
опис майна за яким загальна його сума з урахуванням спірного складала 66 470 руб. 03
коп., а сума боргу – 65 586 руб. [25].
Опіка над малолітніми дітьми призначалась не тільки через, те що вони були
спадкоємцями майна. Так, дружина померлого дворянина Р.Ф. Згерського-Струмилла
звернулася з проханням до Херсонської дворянської опіки призначити її опікуном для
захисту інтересів своїх малолітніх дітей та клопотання про їх догляд у зв’язку з
відсутністю будь-якого майна після покійного чоловіка [26].
Опікун, який недобросовісно виконував обов’язки, ніс відповідальність. Надані
ним звіти ретельно перевірялися. Якщо підопічний ніс збитки через умисел чи
недбалість опікуна, останній відповідав своїм майном та звільнявся від обов’язків.
Приводом для припинення опіки могла стати смерть дитини, досягнення нею 17 років,
після чого опіка перетворювалася на піклування, яке припинялось з досягненням 21
року, смерть опікуна, безвісна його відсутність. У разі, якщо померлий дворянин,
володар майна не мав прямих спадкоємців, органи опіки призначали опікуна на
власний розсуд до появи такого. Якщо такий не з’являвся у визначений законом термін,
рішенням суду майно або маєток та сума за його оренду, що набігла за час пошуків
спадкоємця, передавались у розпорядження дворянства губернії [27].
Таким чином, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дворянська опіка являла
собою становий орган, який у складних пореформених умовах узяв на себе обов’язки зі
збереження станових привілеїв осіб, котрі потрапили у скрутне становище, та їхнього
майна. Спектр діяльності опіки представлений достатньо широко – від контролю за
опікунами неповнолітніх, душевнохворих, німих та глухонімих до піклування про
маєтності, які залишились без прямих спадкоємців, до їх знаходження. У перспективі
для більш цілісного уявлення про діяльність дворянської опіки на Півдні України
необхідно залучити матеріали і інших державних архівних установ.
РЕЗЮМЕ
На матеріалах Державного архіву Херсонської області розкрито діяльність органів
дворянської опіки. Визначено основні напрямки роботи та функції які покладались на
цю установу. Підкреслено зростання її значення у ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст., як
охоронця корпоративних інтересів дворянства, пов’язане зі змінами в середині цього
стану, які відбулись у пореформений період.
Ключові слова: дворянство, пореформений період, дворянська опіка, опікун,
сирітський суд.
РЕЗЮМЕ
На материалах Государственного архива Херсонской области раскрыта
деятельность органов дворянской опеки. Определено основные направления работы и
функции этого учреждения. Отмечено увеличение его значения во ІІ половине ХІХ –
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вначале ХХ вв., как представителя корпоративных интересов дворянства, было связано
с изменениями внутри этого сословия, которые произошли в пореформенный период.
Ключвые слова: дворянство, пореформенный период, дворянская опека, опекун,
сиротский суд.
SUMMARY
The activities of noble surveillance have been considered on materials of the State
archive of Kherson oblast. The main directions of activities and functions of noble
surveillance have been determined. The author has studied growth of its importance as
protector of noble corporative interests associated with changes in it in post-reform period.
Key words: noble, post-reform period, noble surveillance, guardian, orphan’s court.
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РОЗМІРИ МІСЬКОЇ РОДИНИ В РАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНБАСУ)
І.В.Стріонова
Обрана автором тема дослідження є актуальною, оскільки вказаний аспект історії
сім’ї у перше десятиріччя післяжовтневої доби привертає все більшу увагу вчених
сьогодні. Це пов’язано із важливістю врахування досвіду минулого у сімейній політиці
держави щодо різних типів родин, розміри та склад яких є однією з головних їх
характеристик. При вивченні проблеми важливо та слід враховувати вплив місцевих
чинників на неї. У наші дні в умовах демократизації України створено сприятливі
умови для дослідження тих чи інших питань, відкрито доступ до архівних матеріалів,
на які раніше, у радянську добу, було накладено табу.
Нині питання розмірів міської родини знайшло своє висвітлення у працях
науковців. Відзначимо роботи радянських соціологів А.Г.Харчева «Брак и семья в
СССР», Е.К. Васильєвої «Семья и ее функции», російського демографа
А.Г.Вишневського «Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР», які в цілому
у своїх працях звертають увагу на чисельність сім’ї в радянській державі, а також
російських істориків Н.А. Араловець «Российское городское население в 1897 – 1926
рр.: брак и семья», яка у своєму дослідженні виділила проблему зміни чисельності
міської родини на початку 1920-х рр. окремим пунктом-параграфом, Н.Б.Лебіної
«Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930», яка дослідила
тогочасні умови життя сімей у Ленінграді. Але, на думку автора статті, слід приділити
увагу змінам розмірів родини у радянській країні у відповідності з соціальним
становищем сімей у суспільстві у 1920-ті роки.
Метою дослідження є вивчення та з’ясування реальних розмірів міської родини у
радянській державі у першій половині 1920-х років, причин їхнього коливання та вплив
соціального статусу на чисельність сім’ї. Відомо, що саме у цей час панівним класом у
суспільстві було проголошено пролетаріат, соціальний статус буржуазії зазнав змін.
Але як відобразилися ці суспільні трансформації на зовнішньому обличчі родини, у
даному випадку міської? Чи були міські сім’ї всі у післяреволюційну добу
пролетарськими, а відповідно мали одні і ті самі певні характеристики, які часто
зустрічаємо у літературі? Якою була загалом величина міської родини у пожовтневе
десятиріччя?
© Стріонова І.В., 2010
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Сьогодні вже піднімається проблема, що під час переписів населення, люди,
намагаючись продемонструвати свою лояльність новій (радянській) владі у
постреволюційну добу, заповнюючи особистісні картки, часто нехтували певною мірою
реальними фактами, подіями, що мали місце у їхньому житті, зображуючи саме
«правильну» автобіографію [1]. Але, враховуючи зазначене, дослідник відтворює
власне бачення такої характерної ознаки міської родини як розміри у відповідності та у
зв’язку з її соціальною приналежністю.
Джерельну базу дослідження становлять документи Державного архіву Донецької
області. Воно побудоване головним чином на матеріалах переписів населення, а саме:
Першого Всезагального перепису населення Російської імперії в Катеринославській
губернії 1897 р., перепису населення на Донбасі в 1920 р., Суцільного подвірного
перепису Донецької губернії та підсумках демографічного перепису Донбасу 1923 р.
Е.К.Васильєва, А.Г.Вишневський пишуть, що у першій половині 1920-х років
середній показник розмірів міської сім’ї на території СРСР становив приблизно 4 особи
(3,9) [2]. Проте він змінювався під впливом місцевих характеристик регіонів у
залежності від типових традиційних установок, менталітету населення та є пов’язаним
із рівнем урбанізаційних процесів, індустріального розвитку адміністративнотериторіальних одиниць країни. У той же час ті чи інші області радянської держави у
вказаний період після завершення в них Громадянської війни тільки ставали на рейки
мирного будівництва, вони розпочинали тривалий процес відбудови народного
господарства, що певним чином визначило загалом не дуже значні відмінності у
середніх розмірах міської родини. Але слід відзначити, що у південних республіках
Союзу модернізація у приватній сфері суспільства відбувалася повільнішими темпами,
що відповідним чином відобразилось на меншій зміні складу сім’ї у цих регіонах
держави, ніж в інших [3].
Вивчаючи питання величини міської родини в радянській державі у першій
половині 1920-х рр., дослідник вирішив доцільним висвітлити проблему, спираючись
на класифікацію розподілу сімей, а саме населення, за соціальним становищем
російського професора О.А. Кауфмана, яку було взято за основу при підведенні
підсумків перепису населення 1923 р. Згідно з нею було виділено три групи сімей:
робітничу – родини робітників; «змішану», що включала сім’ї, які складалися з так
званих пролетарських елементів і службовців; «інші» родини – ті, члени яких за своїм
соціальним станом не входили до вище зазначених двох категорій (інтеліґенція,
торговці та ін.) [4].
Слід відмітити, що упорядниками перепису населення 1923 р. не надавалися чіткі
пояснення, визначення, громадян яких професій маємо відносити до робітників,
службовців та «інших», окрім вже наведених автором характеристик вказаних груп
сімей. Американська дослідниця Ш. Фіцпатрик вважає, що у 20-ті роки XX ст.
ремісники різного роду у минулому, наприклад: ковалі, столяри - ще не завжди
самоідентифікували себе як представники пролетаріату, хоча у пізніші радянські роки
їх сприймали як осіб пролетарського класу. Проте ті, хто відчували сутність суспільних
змін, значення мати робітниче походження у державі диктатури пролетаріату,
відносили себе, свої сім’ї до пролетарських [5]. На думку автора статті, таким чином за
даними перепису і селяни-заробітчани могли опинитись серед робітничого класу та у
групі «інших» сімей, як і селяни-кустарі – у групі «інших» родин разом з інтеліґенцією,
торговцями. Але варто зазначити, що у зв’язку з тим, що за даними перепису 1923 р.
члени групи «інших» родин були найбільш освіченими, порівнюючи з двома
попередніми групами [6], маємо підстави говорити, що більшість «інших» сімей
складалися з представників колишніх провідних верств населення. Зауважимо, що такі
висновки є лише припущенням дослідника та носять гіпотетичний характер. Та в
цілому автор вважає, що ця «картина» життя родини є достойною уваги пошуковців,
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оскільки все-таки надає інформацію нам про соціальну ситуацію, яка склалася у 20-ті
роки в державі.
Як до Жовтневої революції в Російській державі, так і у післяреволюційне
десятиліття можемо говорити про відмінності у розмірах міських сімей, які належали
до різних соціальних верств населення. Так, наприклад, у містах Тверської губернії на
початку XX ст. величина родини робітників коливалася від 4,6 до 7,1 членів [7]. Слід
відзначити, що російський вчений С. Жилкін пояснює такі зміни розмірів сімей
чималим впливом рівня житлового забезпечення останніх. Згідно з ним у більших
квартирах за площею проживали і більші за складом родини. У своїй науково-дослідній
праці «Жилищные условия в городах Тверской губернии» у дореволюційну добу він
відмітив, що склад сімей ремісників і робітників співпадав у маленьких квартирах та
становив 4,6 особи; у середніх за розмірами приміщеннях родини ремісників включали
5,8 особи, а робітничі сім’ї – 5,4; тоді як у квартирах, площа котрих більша 16 кубічних
сажнів (один сажень – це 2,13 метри), родини ремісників охоплювали 8,1 членів, а
родини робітників – 7,1, про що вище зазначено [8]. Та сiм’ї інтеліґентів і купців
складалися з меншої кількості осіб, наприклад, у містах Тверської області вони у
дожовтневий період включали відповідно від 3,5 до 6,6 членів, хоча заможні верстви
населення мали кращі умови житлового буття. При цьому найменший показник
розмірів родини спостерігається у сім’ях інтеліґентського походження, який становив
5,4 члени [9]. Цей факт можна пояснити поширеним твердженням, що чим вищий
культурний рівень людини, чим більше вона є освіченою, займається розумовою
працею, тим більше та краще вона регулює та намагається впливати на репродуктивну
функцію родини.
Вивчаючи вказане питання, проаналізуємо інформацію у нижче наведеній
таблиці.
Таблиця 1.
Розміри сімей в окружних містах Донецької губернії у першій половині 1920-х років
[10].
Насел. Група Всьо- Розміри родини
міський сімей го
1 ос. 2 ос. 3ос.
пункт
сімей
Бахмут
(із
Забахмуткою)
Луганськ
Маріуполь
Старобільськ
Таганрог
Шахти

Роб.
Зміш.
Інші

1697 122
334 1
5254 602

324 369 324
18
40
60
1169 1031 935

245
71
631

146
58
414

100
38
238

39
24
126

9 та
більше
ос.
28
24
108

Роб.
Зміш.
Інші
Роб.
Зміш.
Інші
Роб.
Зміш.
Інші
Роб.
Зміш.
Інші
Роб.
Зміш.

5518
700
5205
2616
335
4281
132
24
1091
7626
885
8458
1748
104

1157
42
1216
534
15
909
25
2
235
1552
57
1993
318
2

736
140
686
384
65
538
22
2
148
1064
175
1026
279
26

491
113
368
222
50
326
12
4
67
714
135
571
180
16

278
83
169
108
23
178
4
1
70
444
110
291
111
8

108
57
81
50
27
88
6
2
23
200
60
146
38
10

72
44
67
31
22
65
9
1
22
139
45
89
28
8

305
2
542
162
5
451
10
132
366
11
960
37
1

1315
90
1152
587
56
925
28
4
221
1661
143
1957
406
14
113

4 ос.

1056
129
909
537
72
781
16
8
173
1486
149
1425
351
19

5 ос.

6 ос.

7 ос.

8 ос.
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Юзівка

Інші
Роб.
Зміш.
Інші

1938
3535
441
3702

171
236
5
392

359
734
21
755

403
811
73
796

359
675
72
703

270
475
95
497

183
313
82
285

95
173
45
166

47
76
23
73

51
38
25
35

Отже, згідно зі статистичними даними, наведеними у демографічному переписі
Донбасу 1923 р. та у підсумках суцільного подвірного перепису Донецької губернії
(січень-лютий 1923 р.), бачимо, що більшість міських сімей Донбасу у відповідності з
особистісними характеристиками соціального статусу їх членів не відносили себе до
так званих «пролетарських». Так, згідно з даними вказаних переписів у Донецькій
губернії лише у Луганську кількість саме робітничих сімей перевищила чисельність
«інших» у перші 1920-ті роки. Але ще у Шахтах і Юзівці майже половина родин цих
міст була «робітницького» походження. У Таганрозі, в принципі, соціальна ситуація
була схожою, що видно з таблиці 1. У Бахмуті, Маріуполі спостерігаємо подвійне
збільшення кількості сімей групи «інших». А в м.Старобільську навіть у 8 разів
кількість визначених себе як робітничих сімей була меншою від так званих «інших»
[11]. Бачимо, що у відомих як промислові центри Донбасу містах: Луганську, Юзівці,
Шахтах - у 20-ті роки XX ст. спостерігається більший контингент осіб, які вже
усвідомлено чи несвідомо, але віднесли себе та зарахували до пролетарів країни. Проте
не все міське населення Донбасу вважало себе пролетарським. Та чи мали місце у
повсякденному житті у добу НЕПу відмінності у розмірах сімей у великих містах
Донецької губернії, які відрізнялися певним чином (вище вказаним у статті) за своєю
соціальною приналежністю?
Так, чисельність міської родини у досліджувані автором роки зазнавала змін у
відповідності з їх соціальною визначеністю. Чи значними були відмінності середніх
показників розмірів міських сімей за класифікацією останніх на базі переписів
населення 1920-х років?
У переписах населення 1923 р. вказується, що більшість сімей робітників в
окружних містах Донецької губернії складалися з трьох осіб. Проаналізувавши дані у
вище наведеній таблиці, бачимо, що такі родини складали 22,5% від загальної кількості
сімей цієї групи. Середній показник чисельності родини робітників зменшився у цей
час, порівнюючи з довоєнним періодом. На другому місті за кількісними показниками
робітничих родин були сім’ї з двох осіб, які становили 19,8% відповідно. Значний
відсоток загальної кількості сімей робітників в окружних містах мали родини з чотирма
членами (18,5%). Можемо казати, що в цілому сім’ї ці були простими, нуклеарними,
хоча у зв’язку із загибеллю чималої частки населення країни під час Першої Світової
війни, Громадянської війни поширеним явищем були і неповні складні родини.
Наприкінці першої чверті XX ст. у містах Донеччини зустрічалися родини робітників,
які складалися з п’ятьох (14,7 % сімей), шістьох (9,1%), семи (5%) осіб. У Донбасі
також були родини, розміри яких досягали вісьмох, дев’ятьох осіб та більше. Проте їх
рідко можна було побачити. Останні складали приблизно чотири відсотки від загальної
кількості сімей робітників [12].
Таке коливання розмірів родини, на думку автора, пов’язане з тим, що у повоєнні
роки часто можна було зустріти як неповні прості, так і складні сім’ї. Окрім того,
зафіксоване у переписах 1920-х рр. існування великих сімей можна пояснити тим
фактом, що робітники мали труднощі із житловим забезпеченням, що було
характерним феноменом того часу для робітничого населення в радянській державі й
тому подружжю доводилося співіснувати з іншими поколіннями. Існування ж
незначних за своєю чисельністю родин у промисловому регіоні, у даному випадку в
Донецькій губернії, визначалося тим, що тут було чимало мігрантів, холостяків,
прийшлої робочої сили [13].
114

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
Якщо більшість родин робітників (75%) складалися з 2 - 5 членів, то у «змішаних»
сім’ях у досліджуваних автором містах спостерігаємо помітне збільшення кількості
родин з 3-6 особами включно. У великих містах Донецької губернії наприкінці першої
чверті XX ст. «змішаний» тип родини, як видно у вище вказаних переписах населення
Донбасу, яка складалася з двох членів становив 5,3 %, трьох – 14,9 %, чотирьох – 20,3
%, п’ятьох – 19, 3 %, шістьох – 16,3 %, сімох – 9,2 %, восьми – 7, 6%, з дев’яти та
більше – 6,1 %. Згідно зі статистичними даними у цій групі сімей відзначимо значно
більший відсоток загальної кількості родин із вісьмома, дев’ятьма членами. Якщо у
сім’ях робітників останні складали в середньому чотири відсотки, то у так званій
змішаній групі сімей вони загалом займали чотирнадцять відсотків, а в «інших»
родинах за класовою ознакою – лише приблизно три з половиною відсотки [14].
На думку дослідника, таке помітне збільшення розмірів сімей «змішаної» групи у
порівнянні з двома іншими пов’язано також із більшим представництвом у цих родинах
людей похилого віку. Адже як видно у переписах населення найбільший відсоток осіб
за 50 років проживає в них. Так, в «змішаних» родинах Донецької губернії у першій
половині 1920-х років було 13-14% членів, яким за 50 років. А в м.Бахмуті цей
показник сягав навіть 19 %. Коли, наприклад, у сім’ях робітників останній становив 910%. Але середній показник людей похилого віку в «інших» родинах незначно
відрізнявся від останнього в «змішаній» групі. У «інших» сім’ях він складав 12,6% в
цілому у містах Донбасу [15]. Проте, як буде зазначено нижче у статті, чисельність
«інших» родин є найменшою, порівнюючи з двома попередніми групами. В чому ж
причина такої відмінності?
У переписах населення початку 1920-х років спостерігається найменший статевий
дисбаланс у «змішаних» сім’ях [16], що відповідно безпосередньо відобразилось на
репродуктивній функції родини. До того ж вони мали кращі житлові умови буття, що
певним чином впливало на здоров’я, тривалість життя. Так, наприклад, якщо родини
робітників переважно проживали в однокімнатній квартирі (60%), а приблизно 29% з
них - у двохкімнатній і лише 6,6% - у трьохкімнатній, то кількість сімей змішаної
групи, які мешкали в одній кімнаті, сягала 45%, у двох – 33%, у трьох кімнатах - 13%; а
для «інших» сімей дані житлові умови виражаються у наступному співвідношенні: 48%
: 32% : 12% [17]. Хоча ці загальні показники рівня житлових умов сімейного побуту є
кращими у представників змішаної групи, та маємо пам’ятати, що родини останньої
були більшими за розмірами, а згідно з переписом населення 1923 р. відповідно менше
кубатури повітря припадало на одну особу цієї групи, наприклад, в двох-,
трьохкімнатних квартирах, ніж в «інших» сім’ях [18]. Ці дані також свідчать про
невирішеність проблеми житлового забезпечення у перші повоєнні 1920-ті роки, що
мала вплив на існування та збереження великого складу родин у період, який
вивчається дослідником.
У категорії родин «інше населення» спостерігаємо значне зменшення кількості за
розмірами великих сімей, порівнюючи зі змішаною групою. За своєю чисельністю
«інші» сім’ї були близькими до родин пролетарського походження. Серед сімей
вказаної групи переважають - з двома-чотирма особами [19]. Згідно зі статистикою
культурний рівень цієї групи родин був вищим, ніж у робітничих та змішаних [20]. Та з
практики знаємо, що загалом рівень освіченості людей знаходиться у зворотньому
зв’язку з репродуктивною їх функцією.
Згідно з переписами населення Донбасу в першій половині 1920-х років в
окружних містах цього регіону «інші» родини, що включали в себе двох членів
становили 21, 6 %, трьох – 21,3 %, чотирьох – 17,7 %, п’ятьох – 13 %, шістьох – 7,5 %,
сім – 4,4 %, вісім – 2,04 %, дев’ять та більшу кількість членів – 1,6 %. Статевий
дисбаланс є дуже помітним за даними переписів населення 1920-х рр. у сім’ях цього
різновиду [21]. Цей чинник також вплинув на зменшення розмірів міської родини групи
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«інших», що було наслідком людських втрат у Першій Світовій війні, Громадянській
війні. У переписі населення 1923 р. мала чисельність сім’ї пояснюється чималою
кількістю мігрантів-працівників.
Де ж поділися родини буржуазії? Автор вважає, що сім’ї колишнього
авторитетного буржуазного класу, які залишилися після міжусобної війни білих і
червоних, не зникли в місті, а заховались серед родин цієї групи. Хоча, можливо, були
представлені і в «змішаній». Але таке твердження є лише гіпотезою, та не
безпідставною. Так, наприклад, більшість сімей євреїв за переписами населення
належала до групи «інших». Відомо, що представники цієї нації мали добрий рівень
освіченості, а останнє являється характерною ознакою «інших» сімей [22].
Отже, згідно зі статистичними даними загалом міська сім’я на Донеччині у
першій половині 1920-х рр. включала в себе 3-4 члени, хоча родини «змішаного» типу у
містах Донбасу переважно мали 4-6 членів. Це пояснюється незначною часткою
останніх у загальному відсотковому співвідношенні сімей на вказаній адміністративній
території. Родини робітників і службовців складали приблизно 5 % від кількості сімей
Донецької губернії. Порівнюючи середні розміри міської сім’ї Донецького регіону у
1920-ті роки з чисельністю родин у інших містах УСРР, привертає увагу той факт, що
характерним явищем у приватній сфері тих міст є функціонування сімей, які
складаються не менше, ніж з чотирьох осіб (зазвичай з 4,5 членів) [23]. При цьому
маємо пам’ятати, що Донеччина, як і інші російські регіони, чимало збитків понесла у
добу Громадянської війни та одночасно з неї, як з української області, вивозилось зерно
під час голоду 1921 – 1922 рр., незважаючи на неврожай, що відповідно вплинуло на
помітне зменшення розмірів міської родини у досліджуваний автором період. Також
слід не забувати, що Донбас був і є потужним промисловим регіоном держави.
Відзначимо, що величина міської сім’ї була меншою, аніж сільської. Селянська
родина в УСРР на початку 1920-х рр. складалася в середньому з 5 осіб, про що свідчить
проведене навесні 1922 р. опитування населення країни. Але мало місце коливання її
розмірів і до 5,8 осіб. Також зазначимо, що, порівнюючи з дореволюційною добою,
згідно із Всеросійським переписом населення 1897 р. у Катеринославській губернії
спостерігається зменшення складу сімей у містах. Так, на початку XX ст. загалом
міська родина складалася з 5 - 6 членів в Російській імперії. Наприклад, в Воронежі – з
5, 2 членів, в Одесі – з 5, Белебеї – з 6, Рязані – 4,7, Курську – з 5,7, в Путивлі – з 5,5
осіб [24].
Проаналізувавши статистичний матеріал, наведений у вище зазначених переписах
населення, дослідник прийшов до висновків, що, незважаючи на деякі відмінності у
соціальному статусі сімей, в цілому чисельність родин, які часто зустрічалися у
повсякденному житті міст у радянській державі у 1920-ті роки, була схожою, за
деякими винятками. Міська родина у період відбудови народного господарства загалом
була невеликою та складалася з трьох-чотирьох членів, що було характерним явищем
багатьох міст у створеному на початку 20-тих років XX ст. СРСР. Головним чином на
розміри міської сім’ї у досліджуваний автором період впливали статевий дисбаланс
населення в країні у повоєнні роки, труднощі матеріального характеру, проблема
житлового забезпечення, освіченість народу та його обізнаність у радянських
нововведеннях, що стосувалися приватної сфери суспільства.
РЕЗЮМЕ
Автор у статті висвітлює питання еволюції розмірів міської сім’ї в радянській
державі у першій половині 1920-х рр., у повоєнний період. Він розглядає зміни
величини родин у зв’язку з їх соціальним статусом. У статті також відзначаються
особливості розмірів міських сімей Донбасу. Дослідження автора побудоване на
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основі аналізу матеріалів переписів населення 1897, 1920, 1923 років у великій
Російській державі.
Ключові слова: розміри родини, члени сім’ї, тип родини.
РЕЗЮМЕ
Автор в статье освещает вопрос эволюции размеров семьи в советском
государстве в первой половине 1920-х гг., в послевоенный период. Он рассматривает
изменения величины семей в связи с их социальным статусом. В статье также
изучаются особенности размеров городских семей Донбасса. Исследование автора
базируется на анализе материалов переписей населения 1897, 1920, 1923 годов в
великой Российской стране.
Ключевые слова: размеры семьи, члены семьи, тип семьи.
SUMMARY
The author of the article investigates a question of an evolution of the size of the town
family in the Soviet state in the first half of the 1920-s, in postwar period. He examines
changes of the families’ sizes in accordance with their social status. Also the peculiarities of
the size of the families in towns of Donbass are shown in the article. The author’s research is
based on the analysis of the censuses of 1897, 1920, 1923 years in the great Russian country.
Key words: the size of the family, members of the family, a type of the family.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТ ДОНБАСУ В 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
А.С.Бобровський
Серед ключових проблем історичної науки важливе місце займають питання,
пов’язані з вивченням соціокультурного розвитку міського населення. У сучасних
умовах перехідного стану українського суспільства, глибокої соціокультурної
трансформації населення, зазначена проблема набуває особливої гостроти. Саме тому
історичний досвід радянського суспільства 20-х - 30-х років ХХ ст. стає надзвичайно
важливим. Аналіз розвитку міст регіону в цей історичний період важливий для
розуміння змісту сучасної української модернізації й урбанізації.
Дослідники почали розглядати питання соціокультурного розвитку міст ще
наприкінці 1920-х рр. Серед публікацій переважали виступи партійних і радянських
функціонерів різних рівнів. Вони намагалися показати стрімкий розвиток Донбасу як
одного з провідних економічних і культурних центрів Радянського Союзу [1].
Питання культурного розвитку Донбасу розглядалися і в узагальнюючих працях з
історії української культури. При цьому наводилися окремі факти про хід культурного
будівництва в регіоні [2], або розглядались питання про розвиток окремих ланок
культури: стан фізкультури, організація дозвілля тощо [3]. У повоєнні роки вивчення
теми набуває більш ґрунтовного вивчення. З’являється ряд історичних праць де
висвітлюються питання соціально-культурного будівництва [4]. Більш детально
підвищення добробуту і культурного рівня населення Донбасу в період індустріалізації
© Бобровський А.С., 2010
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дослідив Н.І. Мальцев [5]. Окремі питання міської історії зазначеного періоду також
розглянуто в праці В. Б. Жиромської [6].
Після проголошення України незалежною державою історики більш активно
почали на підставі розсекречених документів, спираючись на новітні методологічні
позиції вивчати минуле. Дослідники отримали можливість звертатися до раніше
заборонених тем. Наприклад В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький
розглянули становлення тоталітарного режиму на Україні [7], О. М. Бут та П. В. Добров
приділили увагу «економічній контрреволюції» у 20-30-ті роки ХХ ст. [8]. На
сучасному етапі багато уваги приділяється вивченню репресій. Так, В. М. Нікольський
розглянув репресивну діяльність органів держбезпеки в УРСР та її наслідки [9.
Проблемам соціально-економічного, етнічного розвитку Донбасу в цей період також
присвячено праці окремих дослідників. З. Г. Лихолобова та В. Коваленко приділили
увагу процесам урбанізації в регіоні в 1926-1939 рр. [10], О. В. Стяжкіна розглянула
проблему пересічної людини Донбасу на початку 1920-х рр. у вимірі слова, простору,
часу [11]. Окремі питання соціально-культурного розвитку населення міст України та
регіону розглянуто в дисертаційних дослідженнях О. І. Кокорської [12], Д. К. Гринь
[13], Н. Т. Гогохія [14]. Деякі проблеми розвитку архітектури та міст відображені в
працях архітекторів В. Е. Альошина [15], М.Г. Меєровича [16].
Історіографічний огляд буде неповним без урахування праць закордонних
дослідників. Стрімко розвиваються культурологічні студії в Російській федерації.
Історики стали застосовувати нову методологію при вивченні соціокультурних
процесів. Вона базується на принципах соціальної антропології. Прикладом праць
такого плану є дослідження Н.Б. Лебіної і С.Ю. Малишевої [17]. Авторки відійшли від
висвітлення кількісних змін при вивченні культури. На першому плані їхніх робіт
постає повсякденність у тому числі і пересічної людини. Такий підхід ще мало
використовуються у вітчизняних дослідженнях і може бути взятий на озброєння
українськими істориками.
Історики української діаспори також активно займаються дослідженням історії
України. Однак їхню увагу привертають передусім загальні проблеми історії 19201930-х років. Серед них голодомор, утвердження тоталітарної системи в Україні [18].
Таким чином, незважаючи на пожвавлення інтересу дослідників до цього
складного періоду в історії України, відсутні спеціальні праці присвячені
концептуальним основам державної політики щодо соціокультурного розвитку міст
Донбасу протягом зазначеного періоду. Вимагає переосмислення вже накопичений
дослідниками матеріал за попередній період. Окремі аспекти теми знайшли певне
відображення в літературі, але проблема потребує більш ґрунтовного вивчення.
Джерельна база дослідження включає різні типи опублікованих і неопублікованих
документів, але ключову роль у дослідженні займають статистичні матеріали.
Статистичні відомості про диференціацію різних соціальних груп, ситуацію на ринку
праці, стан культурних установ дозволяють глибше зрозуміти процеси соціального
розвитку міст і культурну політику місцевої влади. Важливу групу джерел становлять
документи центральних радянських і партійних органів, праці керівників радянської
держави й радянських політичних діячів, центральна й регіональна періодична преса. У
підсумку джерельна база роботи дозволила ефективно розв’язати дослідницькі
завдання.
Аналіз концептуальних засад державної політики щодо соціокультурного
розвитку Донбасу дозволить вивчити локальну специфіку міського життя в регіоні
протягом 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Локальна спільнота завжди є частиною
загальнонаціонального простору, тому їх дослідження буде сприяти більш детальному
аналізу ключових проблем історії України. У зв’язку з цим необхідно виділити низку
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ключових аспектів державної політики, які визначили соціокультурний розвиток
міського населення протягом зазначеного періоду в Донбасі.
Провідним процесом розвитку соціально-територіальної організації міського
суспільства новітнього часу була урбанізація, яка може розглядатися у вузькому й
широкому сенсі слова. Широке значення урбанізації містить у собі територіальну
концентрацію людської діяльності у напрямку до створення міських видів життя. У
вузькому сенсі слова термін «урбанізація» використовується для позначення
трансформації конкретного суспільства. Таким чином, урбанізацію можна визначити,
як перехід від сільського стану в міський, що супроводжувався зростанням міст та
міського населення або як «урбанізаційний перехід» [19]. Такий перехід
характеризується змінами всіх аспектів громадського життя, включаючи спосіб життя,
менталітет, систему розташування підприємств й розселення людей, а також зміни в
соціально-класовій структурі суспільства.
Отже, урбанізація є одним з факторів, що впливали на соціокультурний розвиток
міського населення. Це повною мірою відноситься й до соціокультурних процесів в
Україні 20-х – 30-х років. Урбанізація в цей історичний період може розглядатися як
джерело переходу до нових форм суспільного життя, а також як потужний механізм,
що стимулював злам традиційних структур, старих елементів міському життя й міської
культури, перебудови способу життя й форм соціально-економічної організації всього
суспільства на новий лад.
Прискорена урбанізація кінця 1920-х – початку 1930-х рр. викликала істотну зміну
в структурі міграційних процесів. Територіальне й соціальне переміщення величезних
мас населення йшло переважно із села в місто, що приводило до різкого підвищення
соціальної мобільності населення.
Кардинальні перетворення в аграрному секторі економіки почалися саме з кінця
1920-х рр.[20]. Ці процеси виявили себе повною мірою й у Донбасі, тому що тут у
другій половині 1920- рр. більша частина населення проживала в сільській місцевості.
У ході колективізації, індустріалізації відбувалися істотні соціальні зміни. Різко
збільшується міське населення, скорочується частка селян. В таблиці наведено наслідки
демографічних змін в Донбасі.
Таблиця 1
Чисельність міського населення у 1926 – 1939 рр. по областях УРСР [21].
Область
Ворошиловградська
Сталінська
УРСР

Загальна
чисельність
1926
1939

Міське населення
1926

1939

% міського
населення
1926 1939

% сільського
населення
1926
1939

1342716

1841585

286154

1209392

21,3

65,7

78,7

34,3

1626331
2970973

3099810
29042934

647833
5373553

2421432
11190370

39,8
18,5

78,1
36,2

60,2
81,5

21,9
63,8

Наведені цифри наочно показують наслідки процесів колективізації – скорочення
робочих рук у селі, і збільшення питомої ваги міського населення. Звичайно до міст
мігрувала найбільш активна і працездатна частина населення. У соціокультурному
розвитку міст міграційні процеси мали велике значення. Місто в умовах колективізації
надавало селянам можливість уникнути розкуркулювання, а соціально «далеким
елементам» укритися, «розчинитися» у міському середовищі. Під час масового голоду,
для сільських жителів відхід у місто давав надію уникнути голодної смерті.
Іншою стороною міграційного процесу стала маргіналізація сільських і міських
жителів, що викликало базову дестабілізацію соціальних структур суспільства.
Городянами здебільшого були особи лише в першому-другому поколінні, що накладало
відбиток на обличчя міста. Міста в кінці 1920-х рр. були заселені сільськими жителями,
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а традиції міської культури, міського способу життя значною мірою були послаблені.
Навіть у великих містах країни значні верстви населення прагнули зберегти звичні для
них «сільські» стереотипи побуту, відпочинку й навіть праці. У той же час становлення
нових і трансформація старих міст супроводжувалося комбінацією сільського
менталітету зі створенням нової міської культури й міського способу життя.
Природно, що масові міграції й зростання кількості міських поселень не могло
залишитися поза увагою держави, яка починає з початку 1930-х років будувати
адміністративні бар’єри й обмежувати свободу пересування населення за допомогою
паспортної прописки, прикріплення до землі в колгоспах, лімітних обмежень
центральних міст. Під впливом урбанізації й політики влади відбувалися істотні зміни в
соціальній структурі суспільства, у структурі галузевої зайнятості населення, у
характері фізичної й розумової, кваліфікованої й малокваліфікованої праці. Перепис
населення 1939 р. остаточно затвердив офіційну структуру, відобразивши кількісну
перевагу робітничого класу, колгоспного селянства й службовців [22].
Таким чином, урбанізація була наслідком комплексу взаємозалежних факторів:
міграційних і демографічних процесів. Характер культурної політики радянської влади
багато в чому був визначений зміною соціокультурної ситуації після революції 1917 р.
Головним наслідком революційних перетворень стала радикальна зміна соціальної
структури. У той же час соціальна структура одночасно виступає
структуроутворюючим елементом культури, за допомогою якої відбувається реалізація
культурних програм і цінностей. Зміна соціальної структури, як правило, викликає
якісно нове структурування суспільства й, як наслідок, створення нових форм
соціокультурної стратифікації.
Важливий фактор соціокультурної еволюції радянського суспільства походив з
наслідків, пов’язаних із кризою світової цивілізації на початку XX століття.
Урбанізація вела до дестратификации суспільства, яка сприяла створенню масового
суспільства, масової культури й масової людини. Це явище як наслідок змін світової
цивілізації початку XX в. торкнулося й радянського суспільства.
Формування в містах Радянської Росії 1930-х років нових соціальних груп і
відповідних субкультур було пов’язано з активізацією процесів урбанізації, що,
породжувало різноманітні форми соціалізації картини світу населення. Масове
суспільство орієнтоване на особливу культуру, яка виходить за межі традиційного
фольклору, але не має відносини до елітарних форм культури, що розвиваються в
містах. Цю особливу культуру іноді називають «культурою примітиву» [23].
Носіями культури примітиву в 1930-ті роки стала категорія людей, яку називають
соціально-культурними люмпенами. Причиною їх появи був розпад традиційної
картини світу, що призвело до випадання з колишніх класових або станових структур,
які давали людині не лише соціальний статус, але й культурну орієнтацію.
Проблема соціокультурної «бездомності», відсутності міцного й усвідомленого
зв’язку з культурною традицією характерна й для соціокультурної ситуації радянського
суспільства 1920-х років. Це чуйно вловив А.Платонов. Долі й думки героїв
платонівського епосу, представляють соціокультурний тип, для якого близька ідея
побудови райського майбутнього «загальнопролетарського будинку», «куди ввійдуть
на вічне, щасливе поселення трудящих усієї землі» і де всім буде мати «обов’язок
радості», де всі будуть «змагатися на вищий щастя настрій». Ця духовна спрага, яка
завжди звернена в майбутнє, характерна саме для маргінальних груп [24].
Очікування людини перетиналися з доктринальними установками більшовиків
1920-х років, які знаходили відгук у цьому соціокультурному середовищі.
У політичному проекті більшовиків формування нового, радянського типу
людини здійснювалося в руслі унікального соціокультурного процесу – культурної
революції. Найважливішим напрямком освітньої системи всіх рівнів було ідеологічне
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виховання. У програмах Гуса, за якими працювала радянська трудова школа до початку
1930-х років, підкреслювалося, що на противагу дореволюційній школі, що будувалася
на «оманній ідеї про аполітичність освіти», головним у нових програмах є ідеологія
пролетаріату. Для цього вводився курс політграмоти, що включав наступні розділи:
економічний розвиток боротьба праці з капіталом, політичний лад, ідеали комунізму
[25].
Найважливішим елементом у культурних проектах влади була праця, яка, на
думку більшовиків, мала стати девізом нової культурної епохи. Отже, трудове
виховання й організація праці були обов’язковою умовою створення нового суспільства
й нової культури [26]. До цього слід додати формування нової фізичної культури, що
зайняла в 1930-ті роки важливе місце не лише в системі освіти, але й у всьому
громадському житті. Таким чином, виховні ідеали, на практиці поєднувалися з
ідеологічними установками влади.
Фізична культура перебувала в тісному зв’язку з військовим навчанням населення,
яким займалися державні органі Всевобучу (Загальне військове навчання). Всевобуч
здійснював контроль над спортивними організаціями, субсидіював їхню діяльність,
брав участь у призначенні інструкторів [27]. Фактично на фізкультурні організації була
покладена реалізація державних завдань по воєнізації населення. Спортивні організації
1930-х років повинні були у звичайних умовах готувати новий тип бійця,
«безстрашного в бою, здатного штурмувати й завойовувати». На це завдання була
націлена й діяльність добровільних оборонних і військово-технічних організацій [28].
Ідеї створення нової людини була присвячена й система художнього виховання.
Ідеологи більшовизму ставилися до мистецтва, у першу чергу, як до потужного засобу
виховання й перевиховання в дусі класового принципу. Основою цього завдання мало
стати створення окремої пролетарської літератури, музики, кіно, свят, нових форм
дозвілля [29]. Культ робітника, що безпосередньо приймає участь у побудові нового
суспільства – все це визначало регламентацію приватного життя міського населення.
Метою культурної державної політики в будь-якому суспільстві було формування
певної ціннісної орієнтації (картини світу), яка забезпечує цілісність суспільства й
стійкість пануючих інститутів. Саме формування в суспільстві єдиної картини світу
забезпечує стабільність влади.
Перехід суспільства від аграрного до міського породжував у містах безліч
субкультур, що співіснували із культурою маргінального типу. Міська масова культура
1920-х років була своєрідним гібридом з елементів культури робітничого класу,
сільської та елітарної культури (носіями якої були підприємці й інтелігенти). Подібна
соціокультурна стратифікація значною мірою визначала й культурну політику влади.
Держава прагнула підсилити й підтримати ті субкультури, ціннісні орієнтири яких
збігалися з напрямком суспільного розвитку. Такими субкультурами виявилися
пролетарська культура й культура маргінальної більшості.
На цій основі до 1930-м рр. була сформована нова; пануюча радянська культура.
Вона не лише радикально впливала на трансформацію традиційного ядра культури, але
й перебудувала його заново. Визначальну роль у цьому зіграла, насамперед, культурна
політика радянської влади, що впливала на всі сфери культурного життя суспільства.
Цей вплив здійснювався через управління релігією, наукою, мистецтвом, літературою,
через вироблення й транслювання державної ідеології за допомогою системи освіти,
ритуального етикету, засобів масової комунікації, що формували в комплексі єдину
картину світу в масовій свідомості населення.
У процесі створення нового соціокультурного типу людини ефективним
інструментом впливу стала література. Вона розглядалася ідеологами більшовизму як
«одне з могутніх знарядь соціального впливу». [30]. Держава «призначала класиків»
радянської літератури, а система освіти їх тиражувала. Вона зробила з певних імен і
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художніх творів «священні шедеври», а не предмети критики. Вони були включені в
загальноосвітні шкільні програми. Серед них – роман Ф. Гладкова «Цемент», К. Ляшко
«Доменна піч», П. Ярового «Домна», Ф. Пучкова «Будівництво», Н. Островського « Як
загартовувалася сталь» і тисячі інших. Критерієм оцінки істинності й виховної
значимості цих здобутків ставало змальоване майбутнє, де герої відновлюють
цементний завод, доменну піч, беззавітно вірні революційним ідеалам і «прекрасному
завтра», існування якого знецінює буденне «сьогодні» й «учора». [31].
Підкріплювати впевненість мас в «обіцяному завтра» повинен був, новий
святковий етикет. Він сакралізував соціальну структуру радянського суспільства й
пов’язану з нею систему ідей і цінностей. Саме новий святковий етикет формував у
свідомості людей єдину для всіх соціальних груп систему образів про світ, ціннісні
орієнтації й найважливіші параметри поведінки. Впровадження політизованої картини
світу у свідомість людини здійснювалося за допомогою установ культурного дозвілля –
бібліотек, хат-читалень, театрів, кінотеатрів, що виконували функцію «помічників
влади» у справі виховання мас. Судячи з підвищеної уваги влади до цієї сфери,
«найважливіших з мистецтв» ставало не лише кіно, але й театр, і книга, з яких з кінця
1920-х років почалося тотальне впровадження одноманітності в повсякденне життя
[32].
Таким чином, держава, її ідеологія та політика були провідними факторами, що
впливали на соціокультурний розвиток міського населення 1920 - 1930-х років, тому
що саме партійно-радянська влада мала політичні, економічні, силові й інформаційні
важелями впливу на всі сторони життєдіяльності радянського суспільства.
Історичний досвід соціокультурного розвитку міст свідчить, що сьогодні знову
актуалізуються проблеми соціокультурної самоідентичності. Тому з урахуванням
минулого особливої уваги потребує подолання небезпечної для нормального
соціального розвитку тенденції, яку можна сформулювати як втрату людьми ціннісних
орієнтирів.
Аналіз офіційної політики влади дозволяє стверджувати про існування
інноваційного й традиційного підходів у культурній практиці більшовиків у 1920 –
1930-ті роки. Під впливом політичної кон’юнктури підсилювалася то одна, те інша
тенденція. У 1920-ті роки влада впроваджувала культурні інноваційні проекти через
створення нового ритуального етикету, нових обрядів, організацію масових свят і
нових форм дозвілля міського населення, з новим ідеологічним змістом. Якщо у 1920-ті
роки влада стояла в авангарді культурних перетворень і намагалася протистояти
традиційному в свідомості широких мас населення, то у 1930-ті роки спостерігається
відхилення компартії до традиційних соціокультурних практик.
РЕЗЮМЕ
Аналіз концептуальних засад державної політики щодо соціокультурного
розвитку міст Донбасу дозволив вивчити локальну специфіку міського життя в регіоні
протягом 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Держава, її ідеологія були провідними факторами, що
впливали на соціокультурний розвиток міського населення, тому що саме партійнорадянська влада мала політичні, економічні, силові й інформаційні важелями впливу на
всі сторони життєдіяльності радянського суспільства.
Ключові слова: соціальна політика, міська культура, урбанізація, Донбас.
РЕЗЮМЕ
Анализ концептуальных принципов государственной политики относительно
социокультурного развития городов Донбасса позволил выявить локальную специфику
городской истории региона на протяжении 20-х – 30-х гг. ХХ ст. Государство, его
идеология были главными факторами, которые повлияли на социокультурное развитие
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городского населения, потому что именно партийно-советская власть имела
политические, экономические, силовые и информационные рычаги влияния на все
стороны жизнедеятельности советского общества.
Ключевые слова: социальная политика, городская культура, урбанизация,
Донбасс.
SUMMARY
The analysis of conceptual principles of a state politics rather sociocultural
developments of cities of Donbas has allowed elicit a facts local specificity of city history of
region throughout 20 - 30th ХХ century the item the State, its ideology were primary factors
which have affected on sociocultural urban population development because the partijnosoviet power had political, economic, power and information levers of influence on all parties
of ability to live of the Soviet society.
Keywords: social policy, city culture, urbanization, Donbas.
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ББК Т3(4УКР55)621-281
ЖИТЛОВА КООПЕРАЦІЯ ДОНБАСУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПОЛІПШЕННЯ
ЖИТЛОВОЇ КРИЗИ В ПЕРІОД НЕПУ
І.О. Кузенко
Значний дефіцит житлового фонду, що в конкретно-історичних умовах склався в
Донбасі до початку 1920-х рр. вкрай негативно впливав на економічне та
соціокультурне становище міського населення регіону. В період НЕПу цю проблему
намагалися вирішувати за допомогою різних засобів, серед яких була житлова
кооперація. З’ясування характеристик даного напрямку становить певний науковий
інтерес.
Серед праць-піонерів відзначимо колективну монографію Я.Местецького,
Б.Сигала, Г.Георгієвського «Жилищное хозяйство Украины» [1]. В новітніх
дослідженнях різних аспектів житлової проблеми 1920-х рр. репрезентовано нові
підходи та неординарні висновки[2].
Джерельною основою вивчення даної теми стали документи Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного архіву
Донецької області, Державного архіву Луганської області, а також матеріали журналу
«Жилищная кооперация Украины».
Метою даної статті є розгляд створення, організаційних форм та діяльності
товариств житлової кооперації в Донбасі в період нової економічної політики.
Окрему нішу в справі збереження, відбудови та створення нового житлового
фонду в період НЕПу займала житлово-орендна та житлово-будівельна кооперація. В
декреті від 19 серпня 1924 р. „Про житлову кооперацію” офіційно було закріплено три
можливі види об'єднань у цій сфері: а) житлово-орендні кооперативні товариства
(ЖОКТи), що створювалися з метою експлуатації муніципалізованих домоволодінь; б)
робітничі житлово-будівельні кооперативні товариства (РЖБКТ), які займалися
спорудженням нових та відбудовою зруйнованих осель; в) загальногромадянські
житлово-будівельні кооперативні товариства (ЖБКТ), до яких входили групи кустарів,
ремісників і дрібної буржуазії, особи вільних професій, кваліфіковані службовці [3].
Остання форма товариств не отримала поширення в Донбасі.
Найменших організаційних зусиль вимагала перша названа форма. Діяльність
ЖОКТів була спрямована на використання наявних помешкань, їх ремонт та підтримку
належного стану. За даними дослідниці О.Мовчан кооперативи в денаціоналізованих
будинках почали засновуватися з 1922 р. в Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі,
Кременчуці, Зінов`євську [4]. Що стосується Донбасу, то в Маріуполі житлово-орендні
кооперативи почали створюватися з серпня 1924 р., а на початку 1925 р. вже
об'єдналися в спілку[5]. Вірогідно, хронологія цього процесу в Сталінській,
Артемівській та Луганській округах більш-менш збігалася. Досить швидко товариства
перебрали на себе турботу про націоналізований житловий фонд. У Маріуполі та
Бердянську станом на лютий 1928 р. 85-90% націоналізованого жилого фонду було
передано ЖОКТам [6].
Уявлення про кількість та структуру житлово-орендних кооперативів у містах
Донбасу станом на 1925 р. допоможе скласти наступна таблиця[7].

© Кузенко І.О., 2010

126

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
Таблиця 1
Назва міста
Артемівськ
Луганськ
Маріуполь
Слов'янськ
Сталіно

Житлово-орендна кооперація міст Донбасу в 1925 р.
Кількість
Кількість
Кількість
Житлова
жилкоопів
пайовиків
домоволодінь площа в кв.
саж.
36
275
65
2000
14
400
31
2000
18
426
54
3576
23
719
110
3900
17
150
25
1200

Населення в
жилкоопах
1400
1100
1626
2200
750

Важливою характеристикою об'єднань того часу був соціальний склад. У липні
1926р. ЖОКТи Артемівської округи налічували 39% робітників, 56% службовців, 5%
інших категорій населення [8]. Головним обов'язком учасників товариств було
відновлення житлового фонду за рахунок власних матеріальних внесків (окрім
квартплати член кооперації сплачував обов'язкову доплату). Зношеність та
зруйнованість домоволодінь, які було віддано в оренду кооперативам Донбасу,
вимагали значних витрат на ремонтні роботи. Так, в Сталінській окрузі в 1925 р.
товариствами було зроблено ремонт на суму 4000 крб., а в 1926 р. – 70000 крб.[9]. В
Маріупольській окрузі подібні витрати в 1927 р. сягнули 122854 крб., причому на
приведення до ладу одного кв. саж. житлової площі знадобилося 10 крб.84 коп. [10].
Інша форма житлової кооперації – РЖБКТ –формувалася в Донбасі з 1925р., коли
в чотирьох округах (Артемівській, Луганській, Маріупольській та Сталінській)
налічувалося 14 будівельних товариств[11], а в жовтні наступного року – вже 47[12].
Більшість товариств виникала при великих підприємствах і об'єднувала робітників та
службовців конкретної галузі виробництва. Соціальний склад будівельних
кооперативів, на відміну від орендних, вирізнявся перевагою пролетарського елементу
(64-77%).
Кількісний склад змінювався. На стадії організації до руху долучилося багато
робітників з низькім рівнем заробітку. Коли постало питання про необхідність не
тільки вступного внеску, але й накопичення 10% вартості будівництва ці пайовики
змушені були піти. Так, в РЖБКТ «Донсодовець» після перереєстрації із 737 пайовиків
залишилося 147, бо решта заробляла до 40 крб. на місяць[13]. Всього в Артемівській
окрузі за час переходу на новий устав у 1926 р. кількість пайовиків зменшилася майже
вдвічі[14].
Умови надання позики в 1926 р. Центральним Комунальним Банком (кредит під
3% на строк від 20 до 45 років при вартості квартири 3000 крб.) невільно
впроваджували певну економічну дискримінацію. Аналіз розрахунків приводив до
висновку про закритість РЖБКТ для робітника із середнім заробітком (30-60 крб.)[15].
Єдиною надією цієї категорії працівників могло були здешевлення вартості
будівництва та пом'якшення кредитного тиску.
Щоб зрозуміти структуру надходжень для реалізації будівельних проектів
кооперації доречно розглянути дані стосовно джерел фінансування на прикладі
Сталінської округи у 1928 р. Перше місце за обсягом кредитування займали господарчі
органи (42,4%), друге - виконкоми (28,9%), третє - Цекомбанк (13,8%), четверте місце
посідали власне кооперативи, пайовики яких накопичили 10% вартості будівництва, і
п'яте – місцеві кошти (4,9%) [16]. Домінування довгострокових кредитів з боку
господарчих органів було характерним для Донбасу починаючи з 1927 р. В попередній
період головним позичальником коштів виступав Центральний Комунальний Банк.
Товариствами велася напружена робота з перетягування симпатій населення від
державного будівництва. Індивідуальні забудовники серйозними конкурентами не
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вважалися, бо нерідко більш низька вартість продукту досягалася за рахунок
абсолютної примітивності споруд, хоча залучення потенційних «приватників» до лав
кооперації було важливим напрямком діяльності. Щодо величезних обсягів житлового
будівництва промисловими трестами, з ними змагалися шляхом здешевлення
результатів робіт за наявності тотожних показників якості. Так, порівняння цін
кам'яного будівництва названих категорій забудовників в м. Луганськ в 1927 р.
свідчить на користь кооперації: вартість 1м3 будинку кооперативу «Іскра» складала 11
крб., в той час, коли 1м3 ідентичного будинку, зведеного П.М.Т., коштував 20 крб. [17].
Запорукою конкурентоспроможності кооперативних товариств було максимальне
здешевлення робіт. Для цього широко застосовували місцеві будівельні матеріали: в
Лимані – пісок, в Сталіно – камінь. Для фундаменту будинків робітничого селища в
Сартані використали заводський шлак, який було дозволено безкоштовно взяти зі
звалища[18]. В Сталіно привізний пісок частково замінювався місцевим «коксиком»,
що безоплатно відпускався Комбінатом «Південсталь», його вартість дорівнювала ціні
доставки (1 крб. 53 коп. за 1м3 замість 6 крб. 70 коп. вартості піску) [19]. Крім того,
більшість товариств Донбасу отримувала певний прибуток від підсобних підприємств,
профілем яких був видобуток та виготовлення будівельних матеріалів (кам'яні та
піщані кар'єри, цегляні заводи, виробництво черепиці та т. ін.). Експлуатація таких
об'єктів дозволяла не тільки зменшувати вартість матеріалів, але й продавати надлишки
продукції.
Що стосується власне роботи РЖБКТів Донбасу, найчастіше вони будували
одноповерхові двоквартирні дома в селищах і триповерхові багатоквартирні дома в
містах. Повний житловий «комплект» складався з квартири, дерев'яного сараю і
кам'яного льоху, який було розташовано або під будинком, або на дворі. Рідше
додавалася літня кухня – легка дерев'яна конструкція [20]. Багато суперечок викликало
проектування об'єктів. Кожен кооператив намагався продемонструвати своє бачення
архітектурної краси. Водночас, мав дотримуватися принцип жорсткої економії, тому в
кінцевому результаті засуджувалося все, що відтягувало на себе кошти: влаштування
високих парканів, просторих коридорів і т. ін. В документі під назвою «Обстеження
житлового будівництва в м.Сталіно в 1928 р.» зазначалося: «Найбільша помилка
полягає в принципі селищного індивідуалізованого будівництва в цілому. Побудова…
двоквартирних будиночків з великим числом зовнішніх стін на відстані 25 м. один від
одного значно збільшує вартість проведення води, освітлення, шляхів сполучення.
Набагато вигідніше було б будувати двоповерхові комбінати, хоча б на вісім квартир у
кожному…»[21].
Важливим елементом діяльності РЖБКТів був розподіл житла. У 8 з 12
обстежених у 1926 р. кооперативів Донбасу квартири надавалися в першу чергу тим
членам, які перебували у найбільшій скруті, а зовсім не тим, хто зробив найбільш
вагомі пайові внески[22]. Такий порядок виключав особисту зацікавленість в
накопичені. Наступного року деякі товариства встановили право отримання квартири
тільки після внесення 10% її вартості, але це відштовхнуло малозабезпечені категорії
пайовиків. Зрештою, вдалося винайти більш прийнятну формулу: між членами
кооперативів встановлювалися змагання з накопичення в межах більш-менш
однорідних за заробітком груп.
Питома вага цієї форми будівництва була дуже скромною. В загальному обсязі
житлового будівництва в Донбасі, яке здійснювалося протягом 1923-1926 рр.,
кооперативній формі належало 2909 м2 житлової площі або 0,6% [23]. В подальший
період результати діяльності товариств були суттєвішими: якщо за 1923-1926 рр. в
Сталінській окрузі кооперативами було зведено 1447 м2 житлової площі, то в 1927 р. –
8438 м2, а в 1928 р. - 13399 м2 [24]. Значно збільшувалася і питома вага кооперативного
будівництва Сталінської округи в загальній сумі витрат на новобудови, яка в 1927 р.
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становила 7,9 %, а в 1928 р. - вже 19,15% [25]. В Луганській окрузі кооперативне
будівництво в 1926/1927 р. за кількістю жилплощі займало 10,6%, а за витратами на
роботи – 12,7% [26]. Продемонстрована тенденція зростання активності будівельних
товариств наприкінці 1920-х рр. була характерною для інших округ Донбасу.
Отже, діяльність житлово-орендних та робітничих житлово-будівельних
кооперативів в Донбасі була спрямована на подолання гострої житлової кризи в регіоні.
В масштабах державної політики кооперативна модель мала змістовні переваги:
фінансова участь населення у витратах на будівництво дозволяла певною мірою
заощадити кошти промислових підприємств та держави; дбайливе піклування
квартирантів про стан оселі після входин було запорукою збереження якості
житлового фонду. На жаль, все різноманіття методів та зусиль з боку центральної та
місцевої влади, товариств кооперації, промислових трестів і населення, спрямованих на
подолання житлової кризи, не змогли компенсувати швидких темпів та значних
розмірів урбанізаційних процесів у Донбасі. Ця диспропорція була найбільшою в
Україні й з кожним роком лише поглиблювалася.
Слід зазначити, що вивчення діяльності житлової кооперації не вичерпується
запропонованою публікацією. Серед перспектив дослідження можна назвати
порівняння основних характеристик житлово-орендних та робітничих житловобудівельних товариств Донбасу в період НЕПу з параметрами роботи аналогічних
об’єднань інших регіонів республіки.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена діяльності товариств житлово-орендної та робітничої житловобудівельної кооперації в Донбасі в період НЕПу. З'ясовуються основні характеристики
цих об’єднань: соціальний та кількісний склад, джерела фінансування, вартість, обсяги
та результати виконаних робіт.
Ключові слова: житловий фонд, житлово-орендна кооперація, робітнича
житлово-будівельна кооперація, будівництво, Донбас.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена деятельности товариществ жилищно-арендной и рабочей
жилищно-строительной кооперации в Донбассе в период НЭПа. Выясняются основные
характеристики этих объединений: социальный и количественный состав, источники
финансирования, стоимость, объемы и результаты выполненных работ.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищно-арендная кооперация, рабочая
жилищно-строительная кооперация, строительство, Донбасс.
SUMMARY
The article is devoted to the activity of lease housing and worker's building societies in
1920s in Donetsk' region. It turned out the main features of these societies: social and
quantitative structure, sources of the financing, value, volumes and results of done works.
Key words: accommodation, lease housing societies, worker's building societies,
Donetsk region.
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СУДОВІ ПРОЦЕСИ НАД ТЕХНІЧНОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ В РЕПРЕСИВНОКАРАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1920-ТІ – 1930 РР.)
С.П.Лясковська
Весною 2008 року виповнилося рівно 80 років показовому судовому процесові
над інженерно-технічною інтелігенцією Донбасу, т.з. «Шахтинській справі», з якого, як
вважають вчені, почалося згортання нової економічної політики, що супроводжувалося
репресіями над різними соціальними верствами. Весною 1931 року в позасудовому
порядку трійкою при Колегії ДПУ УСРР розглядалася справа Українського
Інженерного Центру (УІЦ) – філіалу московської Промпартії.
Історіографія проблеми репресій над технічною інтелігенцією нараховує чимало
досліджень, більшість з яких припадає на період «перебудови» та розбудови
незалежної Української держави [1]. Дослідити, яке місце відводилося цим двом різним
за формою, але однаковим за змістом
процесам над інженерно-технічною
інтелігенцією в репресивно-каральній системі радянської держави наприкінці 1920-х –
на початку 1930-х років, ввести в науковий обіг деякі дані відомчої статистики органів
ОДПУ, і є темою даного дослідження.
Як відомо, і по “Шахтинській справі», і по справі УІЦ спеціалістів звинувачували
у шкідництві, або економічній контрреволюції, та економічному шпигунстві. Яка ж
існувала ситуація з даними злочинами в країні протягом 1920-х рр..? У першій половині
та середині 1920-х років не спостерігалося сплеску справ по економічній
контрреволюції. Відомо лише два процеси по звинуваченню технічних працівників
Кадіївського рудоуправління (1924 р) та Дніпровського заводу (1925 р.) в економічній
контрреволюції.
У 1924-1926 роках засуджені за всі види контрреволюційних злочинів становили
0,1-0,2% усіх засуджених; більшість справ з даним забарвленням відносилася до т.зв.
«історичної контрреволюції», економічна контрреволюція дала лише 1,8% справ [2].
У другій половині 1920-х рр. державна політика щодо визначення ступеня
небезпечності окремих видів злочинів, в т.ч. контрреволюційних,
стає більш
жортокішою. Сесія Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК) СРСР 25 лютого 1927
року прийняла Положення про державні злочини (його норми було внесено в
Кримінальні кодекси (КК) союзних республік без будь-яких змін), в якому відбувся
подальший розвиток поняття «економічна контрреволюція», або «шкідництво» (Ст.7
Положення, Ст. 54 п.7 КК УСРР в редакції 1927 р.). Вона визначалася як «підрив
державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу чи кредитної системи,
... кооперації, скоєних з контрреволюційною метою…». Ст. 54 п.6 КК УСРР визначала
також економічне шпигунство як збирання та передачу іноземним державам
«економічних відомостей,… що не підлягають розголошенню»[3].
Після тривалих дискусій юристи зійшлися, що для кваліфікації економічного
злочину як контрреволюційного, обов’язковою повинна бути контрреволюційна мета.
Наприклад, розтрата чи безгосподарність,
наносячи збитки підприємству,
опосередковано підривають державну промисловість, але при цьому не являються
контрреволюційними злочинами, оскільки вони не переслідують контрреволюційної
мети, хоча збитки від них можуть бути більшими, ніж від контрреволюції. На практиці
часто важко було встановити, чи мають відповідні дії контрреволюційну мету, а тому
будь-які економічні злочини можна було кваліфікувати як контрреволюційні, все
залежало від каральної політики та суб’єкта злочину. Ось чому начальник
Економічного управління ДПУ І. Блат, говорячи про боротьбу з економічною
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контрреволюцією, називає такі злочини як безгосподарність, хабарництво та
економічне шпигунство, а визначаючи «ворогів навколо заводів та фабрик», називає
«приватних заготівельників, що постачають сировину та матеріали для підприємств та
проявляють хижацькі апетити»[4].
Більше того, Кримінальним Кодексом 1927 року всі засуджені по Ст..54 за
контрреволюційні злочини визначалися «ворогами трудящих». Це визначення вперше
було публічно оприлюднене саме на процесі по «Шахтинській справі». КримінальноПроцесуальним Кодексом 1927 року також були передбачені
положення, які
посилювали силовий тиск держави на суспільство (припинення допиту свідків, якщо
вже є свідчення про скоєння злочину; можливість допиту захисника як свідка та ін.).
1927 рік відзначився не лише коректировкою законодавства щодо особливо
небезпечних державних злочинів, відбувалася підготовка суспільної думки щодо
внутрішніх ворогів, які начебто приховувалися лояльним ставленням до радянської
влади.
Основна ставка в цій політичній грі робилася на органи державної безпеки..
Влітку 1927 року уряд повідомив про розкриття на території СРСР підпільних
організацій, які начебто готували диверсійні і терористичні акти на випадок інтервенції
до країни. У 1927 році на місця було розіслано циркуляр Народного Комісаріату
Шляхів Сполучення, Центрального комітету спілки залізничників та Відділу ДПУ, в
якому, в межах мобілізаційної роботи на випадок війни, транспортним органам ДПУ
пропонувалося провести перевірку особового складу залізниць та звільнити
неблагонадійних працівників. У листі голови ДПУ УРСР В.А.Балицькогодо ЦК КП(б)У
від 27 липня 1927 р. повідомлялось, що внаслідок чисток з залізниць України, як
політично неблагонадійних, було звільнено 403 та переведено на роботу у тил 128
службовців [5].
Проте матеріали відомчої статистики органів державної безпеки свідчать, що 1927
рік не відзначився сплеском кримінальних справ із забарвленням «економічна
контрреволюція». На 1 жовтня 1927 року із 559 справ за злочини в економічній сфері,
що стояло на обліку всіх органів ДПУ УСРР, найменша кількість справ - 7 (1,3%)
припадала на економічну контрреволюцію і шпигунство. Протягом четвертого кварталу
1927 р. була порушена лише одна справа за економічну контрреволюцію (0,03% справ
по органам ДПУ УСРР, 0,1% справ по економічним злочинам) на підприємстві важкої
промисловості. З усіх справ 4 було припинено вже в ході слідства, що свідчить про
заведення справ без достатніх підстав, «на всяк випадок»[6].
Ситуація змінилася в 1928 р., з т.зв. «Шахтинської справи» - «антирадянської,
шкідницької організації» серед спеціалістів вугільної промисловості Донбасу. По
Шахтинській справі проходило близько 1000 осіб, засуджено було 53 спеціаліста. Вже
під час Шахтинської справи розпочався пошук шкідників, перш за все, у вугільній
промисловості Донбасу.
Цьому сприяв виступ у травні 1928 року Й Сталіна на VIII з’їзді ВЛКСМ.
Аналізуючи ситуацію навколо «Шахтинської справи», він заявив, що із просуванням
соціалізму вперед опір капіталістичних елементів зростатиме, класова боротьба
загострюватиметься. По суті це стало новою ідеологічною настановою щодо
кримінальної політики держави, діяльності органів правопорядку і, в першу чергу,
органів державної безпеки. Вже 22 травня 1928 р. ЦК КП(б)У розіслав на місця
таємний Циркуляр, в якому вказувалося на необхідність проведення перевірки з метою
«очищення державного апарату від елементів, неспроможних працювати і керувати
роботою».Для перевірки центральних апаратів трестів (в першу чергу Донвугілля)
створювалися комісії з представників ЦК, ЦКК, профспілок і органів ДПУ. На місцях
створювалися аналогічні комісії при окружних партійних комітетах. Лише однією
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комісією з перевірки Донвугілля було запропоновано звільнити з роботи 229 осіб
(15,7% загального числа службовців тресту) [7].
В 100 (!) разів, порівняно з четвертим кварталом 1927 року, збільшилася кількість
слідчих справ, порушених по економічній контрреволюції в 1928 р. Всіма органами
ДПУ України протягом року було порушено 100 справ з даним забарвленням, з них
територіальними органами по лінії Економічного управління (ЕКУ) - 85 справ.
На сьогоднішній день доведено, що ці справи було сфальсифіковано. І хоча ми не
можемо повністю виключати можливість передачі окремими спеціалістами колишнім
власникам підприємств інформації щодо економічного стану цих підприємств,
найбільше, в чому можна було звинуватити спеціалістів, притягнутих до слідства, а
потім і до суду, - у господарських чи посадових злочинах. Проте партійно-державна
політика тих часів вимагала іншого тлумачення недоліків в роботі важкої
промисловості країни, а відповідно змінилася і кримінальна політика. Це позначилося
на збільшенні, порівняно з попереднім періодом непу, кількості контрреволюційних
злочинів, в тому числі економічної контрреволюції.
Не дивлячись на абсолютне збільшення кількості справ за економічну
контрреволюцію і шпигунство, в структурі справ, порушених органами ДПУ УСРР в
1928 році за всі види злочинів їх частка залишалася невеликою – 0,6%; за злочини,
скоєні в економічній сфері – 1,3%. До слідства за дане діяння було притягнуто 377 осіб,
що складало лише 4,4% усіх осіб, притягнутих по лінії ЕКУ. При цьому неймовірно
великим був політичний резонанс, яким супроводжувався процес над Шахтинцями, і те
значення, яке йому надавалося в каральній системі радянської держави.
У 1929 році масштаби «виявлення контрреволюційних елементів» залишалися
досить високими, хоча й потрохи зменшувалися. Майже вдвічі порівняно з 1928 роком,
зменшилася кількість справ із забарвленням «економічна контрреволюція», на третину
зменшилася кількість осіб, що залучалися органами ДПУ України по слідчим справам з
даним забарвленням (377 осіб за весь 1928 рік і 135 осіб за весь 1929 рік) та осіб, що
підлягали арештам під час слідства (332 особи в 1928 році і 92 особи в 1929 році) (21).
При цьому відсоток притягнутих за економічну контрреволюцію в структурі всіх
притягнутих по лінії ЕК зменшився до 2,2% [8]. Така тенденція тривала всього рік.
1930 рік дав новий спалах боротьби з економічною контрреволюцією, і пов’язано
це було з «викриттям» на території України т.зв. «Українського інженерного центру»
(УІЦ) - «шкідницької організації», що начебто являла собою філіал «Промислової
партії», керівники і організатори якої знаходилися в Москві.
Згідно з версією співробітників ДПУ, контрреволюційні організації інженерів,
управлінців, економістів склалися ще в період розквіту «непу», десь до 1926 року.
Протягом 1927-1928 рр. ці організації почали групуватися навколо чотирьох центрів:
Всеукраїнської організації інженерів (ВУКАІ), Держплану УСРР, Харківського
технологічного інституту (ХТІ), Теплотехнічного бюро ВРНГ УСРР. Лише у другій
половині 1928 року ці чотири центри фактично об’єдналися, і керівництво ними почало
здійснюватися з єдиного Українського інженерного центру. Найбільше вражає схема
розгалуженості «шкідницьких» організацій в Україні. Відповідно до неї, УІЦ керував
контрреволюційними інженерними організаціями, створеними в найбільш важливих
галузях промисловості на всій території України: енергетичній, металургійній,
вугільній, силікатній, машинобудівній, хімічній, коксобензольній, військовій тощо . У
безпосередній залежності від Москви знаходились Київський, Дніпропетровський та
Одеський філіали Промпартії. За даними ДПУ, у справі УІЦ і українських філіалів
Промпартії в різних містах України було заарештовано 750 осіб [10].
Всього ж під слідством за звинувачення в економічній контрреволюційній
діяльності під слідством перебувало 1003 особи (14% осіб, притягнутих органами ДПУ
в 1930 році за злочини по лінії ЕКУ), з них 898 осіб (89,5%) було арештовано [9]. Не
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випадково канадський дослідник українського походження К.Кононенко, який в 1930
році перебував у Харківській в’язниці, вважає, що «тоді були разом заарештовані всі
головні інженери великих заводів, професори вищих технічних шкіл, керівники
найбільших цехів… Це було повне технічне обезглавлення української промисловості»
[11].
Отже, найбільші за розголосом і кількістю притягнутих до слідства осіб
кримінальні справи із забарвленням «економічна контрреволюція» стали не лише
наслідком кримінальної політики держави кінця 1920-х років, вони були використані
для посилення репресій, пошуку «шкідників», таким чином ставши складовою
частиною каральної політики, що використовувалася для здійснення партійним
керівництвом переходу до нових методів управління.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається кримінальна політика радянської держави в 1920-ті рр.
щодо «економічної контрреволюції» та вплив судових процесів над інженернотехнічною інтелігенцією на обґрунтування ідеологічної настанови щодо загострення
класової боротьби.
Ключові слова: Кримінальна політика, держава, 1920-ті роки, економічна
контрреволюція.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается уголовная политика советского государства в 1920-е гг.
в отношении «экономической контрреволюции» и влияние судебных процессов над
інженерно-технической интеллигенцией на обоснование идеологической установки
обострения классовой борьбы.
Ключевые слова. Уголовная политика, государство, 1920-е годы, экономическая
контрреволюция, инженерно-техническая интеллигенция.
SUMMARY
The paper focuses on the 1920-s criminal policy of the soviet state, regarding “economic
counter-revolution”. The article also addresses the influence of legal processes over technical
intelligentsia on the substantiation of ideological line concerning the aggravation of class
strugglt.
Keywords: criminal policy, state, 1920s, economic counterrevolution, engineering
intelligentsia.
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ 1937 р. НА СТОРІНКАХ ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОНБАС»: ХРОНІКА ПОДІЙ
В.М.Нікольський
Період 1937 – 1938 рр. має в радянській історіографії назву «велика чистка».
Партійна верхівка, застосовуючи органи держбезпеки, проводила небачену до того
масову операцію, метою якої було створення монолітної, жорстко підпорядкованої
організаційно, морально і політично держави.
У 1937 р. тільки на території Донецької області (за тогочасним адміністративнотериторіальним поділом) органами НКВС було репресовано 27042 ос., а загальна
кількість репресованих в Україні становила 159573 ос. [1].
Репресії охопили всі верстви населення. Їх учасниками були партійні
функціонери, штатні та «позаштатні» співробітники органів держбезпеки, різного роду
«активісти; певну участь в приймали й працівники засобів масової інформації.
Питання щодо участі журналістів – співробітників газет та журналів у репресіях
періоду «великої чистки» ще не були об`єктом дослідження істориків, правознавців,
політологів [2].
Документальну основу нашого дослідження складає повний комплект обласної
газети «Социалистический Донбасс» за 1937 р. В тексті ми використовуємо, окрім
загальноприйнятої назви газети, її скорочення, що побутувало на Донеччині –
«Соцдонбас»
Метою цієї наукової розвідки є з`ясуванні ролі зазначеної газети в розгортанні
масових репресій 1937 р. на Донеччині. Наші узагальнення зроблено за хронологічною
послідовністю газетних публікацій.
3 січня 1937 р. газета друкує офіційну інформацію про нагородження одного з
працівників центрального апарату НКВС СРСР Я.Серебрянського за особливі заслуги
по боротьбі з контрреволюцією» найвищею державною нагородою – орденом Леніна.
Загалом на протязі 1937 р. газета «Социалистический Донбасс» надрукувала
дванадцять офіційних повідомлень про нагородження «чекістів» за «мужню боротьбу
проти контрреволюції. Кількість нагороджених цієї категорії перевищувала кількість
© Нікольський В.М., 2010
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нагороджених робітників, колгоспників, військовослужбовців, відомості про яких
друкувалися у пресі.
6 січня провідна обласна газета передруковує передову статтю газети «Правда»
«Революционная бдительность и подъем партийной работы» [3]. Ця публікація мала
директивний характер та фактично накреслювала перспективи подальшого розгортання
політичних репресій в країні. Ідеологічне підґрунтя репресій були розроблені «вождем
и учителем». Воно було сформульовано так: «Товарищ Сталин учит :«Рост мощи
советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков
умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают последние дня, они
будут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков,
аппелируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской власти. Нет
такой пакости и клеветы, которую бы эти бывшие люди не возвели на советскую
власть и вокруг которых пытались бы мобилизовать отсталые элементы. На этой почве
могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий
эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и
зашевелиться осколки контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов
и правых уклонистов. Это, конечно, не страшно. Но все это надо иметь в виду, если мы
хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв» [4].
Таким чином, була визначена нова соціально-політична категорія населення «колишні люди», проти яких й було спрямоване вістря репресій. Практично, передова
стаття «Правди», передрукована в «Социалистическом Донбассе», мала за мету
підготувку населення до майбутніх потрясінь.
За два тижні на першій сторінці обласної газети друкується офіційне
повідомлення такого змісту: «В Прокуратуре СССР. Органами НКВД закончено
следствие по делу троцкистского «параллельного» центра в составе Пятакова Ю.Л.,
Радека К.Б., Сокольникова Г.Я. и Серебрякова Л.П., созданного в 1933 году по
указанию Л.Троцкого, находящегося в эмиграции….» [5].
З 24-го січня основний акцент у публікаціях «Соцдонбасу» було зроблено на
висвітленні судового процесу. В газеті введено нову рубрику «Процесс антисоветского
троцкистского центра», яка щоденно (до 6 лютого) заповнюється різноманітним
матеріалом. Першою публікацією був передрук повного тексту «Обвинувального
висновку», що займав всю третю шпальту та половину четвертої [6]. 26 січня газета
передруковує передову статтю «Правды» «Торговцы родиной», яка
визначала
неминучість найвищого заходу покарання для обвинувачених. У наступних випусках
«Социалистического Донбасса» друкується стенограма процесу. У тому ж випуску
розпочалася публікація матеріалів, що нібито були реакцією мешканців Донеччини на
злочини підсудних. Ось лише їх назви: «Расстрелять подлых изменников родины –
требуют трудящиеся Донбасса», «Кого троцкисты убили на нашем заводе. Письмо
рабочих горловского Азотно-тукового завода о взрывах в начале 1934 и конце 1935
гг.», «На свалку человеческий сор!», «Никакой пощады врагам народа!», «Изменников
родины расстрелять как собак»…[7].
27 січня газета друкує власну передову статю «Голос народного гнева», 29 січня
передруковується передова стаття «Правды» «Троцкист – вредитель – шпион» [8].
Журналісти редакції друкують матеріали «Охранять жизнь вождям, как знамя на
поле битвы», «Бухарина, Рыкова, Угланова – на скамью подсудимых»[9].
30 січня «Социалистический Донбасс» друкує дві повні шпальти виступу на
процесі державного обвинувачувача А.Вишинського та вирок, підписаний головою
воєнної колегій Верховного Суду СРСР Ульріхом. Узагальненням цього процесу була
передова стаття «Соцдонбасу» «Голос народа» [10] .
1 лютого розпочинається публікація матеріалів, що нібито свідчили про
одноголосну підтримку народом «справедливого вироку»: передова «Правды» «Страна
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приветствует справедливый приговор», репортаж з мітингу на Красній площі Москви (з
участю секретаря Московського обласного та міського комітетів ВКП(б) Хрущова,
голови ВЦРПС Шверніка президента Академії наук СРСР Комарова та ін.), резолюції
мітингів на московських заводах ім..Орджонікідзе, «Серп і молот», ім.Сталіна, а також
на підприємствах Донбасу – шахтах ім..Ворошилова, ім.Сталіна… [11]
2 лютого передруком звернення трудящих московського заводу «Серп і молот»
до всіх робітників СРСР «Большевистской энергией ликвидируем последствия
вредительства» починається кампанія з пошуку фактів на винуватців шкідництва на
виробництві. Газета «Социалистический Донбасс» вводить рубрику «Трудящиеся
Донбасса единодушно приветствуют приговор. Быстрее ликвидировать последствия
вредительства». Саме там було надруковано заклик робітників шахти ім.Ворошилова з
Ворошиловградщини «Каждый рабочий будет чекистом!» [12].
Газета друкує статтю Телеграфного агентства Радянського Союзу (ТАРС)
«Сделать все выводы из процесса», передову статтю «Правды» «Враги человечества,
поджигатели войны» [13].
З «Правды» передруковуються матеріали на допомогу пропагандистам «Цели и
методы лютых врагов народа – троцкистов» та «Что троцкисты готовили рабочим»
[14].
4-го, 5-го та 6-го лютого на шпальтах «Социалистического Донбасса»
з`являються підборки матеріалів «Угольщик ! Стахановской работой возместим стране
урон, нанесенный врагом!» та «Быстрее ликвидировать последствия вредительства
!»[15]. Зазначимо, що у подальшому подібні матеріали на сторінках газети на
з`являлися.
8 лютого газета друкує статтю «Почему в Чистяково врагам народа жилось
вольготно» [16], за підписом М.Ромина. До цього публікації в газеті
«Социалистический Донбасс», спрямовані проти «ворогів народу», були реакцією на
події в «центрі», тобто журналісти виконували роль коментатора подій, з певними
елементами використання власних матеріалів. Стаття М.Ромина була новим явищем,
оскільки ініціювала пошук «ворогів» на місцях.
6 березня 1937 р. газета публікує повідомлення такого змісту «На днях окончился
Пленум ЦК ВКП(б). Пленум обсудил вопрос «О задачах партийных организаций в
связи с предстоящими выборами Верховного Совета СССР на основе новой
конституции. Пленум принял соответствующую резолюцию, публикуемую ниже.
Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного и партійного строительства и принял
соответствующее решение. Пленум рассмотрел также вопрос об антипартийной
деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б)». 12
березня друкується доповідь секретаря ЦК ВКП(б) А.Жданова «Подготовка
парторганизаций к выборам» (йшлося про вибори до Верховної Ради СРСР першого
скликання, у відповідності до Конституції СРСР, прийнятої 5 грудня 1936 р.). 22
березня було надруковано доповідь А.Жданова про підсумки пленуму ЦК ВКП(б). 29
березня у газеті з`являється доповідь Й.Сталіна «О недостатках партийной работы и
мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников», проголошена на пленумі 3
березня. І, нарешті, 1 квітня газета друкує заключне слово Й.Сталіна на Пленумі ЦК
ВКП(б).
Цей пленум, що отримав назву «лютнево-березневий», відбувався з 23 лютого по
5 березня 1937 р., і був тим поштовхом, що розпочав «велику чистку» СРСР. Матеріали
пленуму були опубліковані в журналі «Вопросы истории» тільки у 1992 – 1995 рр.
Порядок денний включав розгляд шести питань: 1)Справа тт.Бухаріна і Рикова;
2)Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою
виборчою системою та відповідна перебудова партійно-політичної роботи; 3)Доповідь
комісії Пленуму ЦК ВКП(б) з підготовки резолюції у справі Бухаріна і Рикова; 4)Уроки
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шкідницько-диверсійної та шпигунської діяльності японо-німецько-троцькістських
агентів по народним комісаріатам важкої промисловості та шляхів сполучення;
5)Уроки шкідницько-диверсійної та шпигунської діяльності японо-німецькотроцькістських агентів по народному комісаріату внутрішніх справ; 6)Про партійне
виховання партійних кадрів та заходи боротьби з троцькістськими та іншими
дворушниками у партійних організаціях [17].
З публікацій газети «Социалистический Донбасс», наведених вище, видно, що
вони торкаються далеко не всіх питань, розглянутих на лютнево-березневому пленумі
ЦК ВКП(б).
Значний розрив у часі між завершенням пленуму та публікацією виступу
Й.Сталіна є свідченням того, що існували якісь проблеми, що потребували певного
корегування.
20 березня, в обласній газеті друкується інформація про збори активу донецької
організації КП(б)У, на яких з доповіддю про підсумки пленуму виступив перший
секретар обкому партії С.Саркісов; текст доповіді газета надрукувала 22 березня (7
липня 1937 р. його було заарештовано та засуджено до розстрілу, як ворога народу,
керівника троцькістської організації в Донбасі) [18]. На зборах виступили секретар
обкому партії А.Холохоленко, секретар Макіївського міському І.Ісаєв, завідувач
відділом обкому партії Д.Сталь, керуючий трестом «Будьоніввугілля» С.Володарський,
парторг шахти ім.Сталіна тресту «Серговугілля» М.Дюканов [19]. А.Холохоленка
органи держбезпеки заарештували 7 липня 1937 р., засуджений до розстрілу; І.Ісаєва
заарештували 11 серпня 1937 р., розстріляно; Д.Сталь був заарештований 12 квітня
1938 р., засуджений на 10 років таборів, помер в ув`язненні; С.Володарський був
заарештований 6 жовтня 1937 р., засуджений до страти [20].
Редакція «Социалистического Донбасса» використовує у своїй діяльності прямі
доноси на колег. 16 вересня була надрукована замітка «Недопустимая близорукость»:
«Вполне понятен огромный интерес, проявляемый широкими массами трудящихся к
проходящему сейчас в Тельманово судебному процессу троцкистско-бухаринской
фашистской банды. Вскрываемая советским судом картина гнусных преступлений
фашистских наймитов из троцкистско-правого отребья вызывает бурю негодования
среди рабочих и колхозников, требующих уничтожения этой банды. Широкое
освещение процесса в Тельманово имеет особое значение для газет, обслуживающих
колхозное село. Тем большее недоумение вызывает отношение к этому процессу
редакции газеты «Колгоспник Донеччини». Более чем скромный по размеру отчет о
процессе редакция «Колгоспника Донеччини» поместила вчера на четвертой странице,
набрав его самым мелким шрифтом. Проявляя непонимание политической важности
процесса, редакция пытается пустить пыль в глаза своим читателям, создать видимость
того, что она всерьез занимается освещением процесса. Достигается это путем весьма
несложных манипуляций. Довольно скудную информацию облРАТАУ, рассылаемую
всем газетам, редакция «Колгоспника Донеччини» сопровождает надписью «от нашего
специального корреспондента». Внизу для большей убедительности печатается
подпись «М.М-ский». И странное явление: подпись таинственного корреспондента
«Колгоспника Донеччини» очень напоминает фамилию редактора ОблРАТАУ
«М.Минского» [21].
Окремо виділяються статті, підписані керівниками органів держбезпеки: «О
некоторых методах и приемах иностранных разведывательных органов и их
троцкистско-бухаринской агентури» - Л.Заковским, начальником УНКВД по
Ленинградской области [22], «Уметь распознавать врага. О некоторых методах
шпионско-диверсионной и вредительской работы агентов иностранных разведок в
Донбассе» - Д.Соколинським, начальником УНКВД по Донецькій області. [23]. Обидва
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керівника були засуджено до розстрілу: Л.Заковського – 29 серпня 1938 р.,
Д.Соколинского – 19.01.1940 р. [24].
Окреме місце в діяльності газети займало висвітлення відкритих судових
процесів. Їх підготовку та проведення було ініційовано директивою ЦК ВКП(б) [25]. 12
вересня 1937 р. в газеті «Социалистический Донбасс» було надруковано повідомлення
«Разоблачение троцкистско-бухаринской фашистской банды в Тельмановском районе»,
до складу якої нібито входили колишній голова районного виконкому, директор
Остгеймської МТС, колишній інструктор райпарткому, колишній голова Луківської
сільради і колишній голова колгоспу «Рот фронт». Матеріали про хід процесу
друкувалися 15, 16, 17 та 18 вересня. Водночас друкувалися резолюції, прийняті на
мітингах в колгоспах. Газета друкує промову на процесі облпрокурора Р.Руденка та
вирок спецколегії облсуду.
26 вересня в обласній газеті вміщується повідомлення про початок процесу
контрреволюційної шкідницької організації в обласній конторі «Заготзерно»: до суду
притягувалися колишній заступник облуповноваженого контори, заступник начальника
елеваторно-складського сектору, начальник сектору оперативної звітності та завідувач
групи технічної експлуатації. Щодня газета друкувала репортажі з судового засідання
та резолюції мітингів трудящих. Вже традиційно на шпальтах вміщувались виступ на
засіданні обласного прокурора та вирок суду.
До кінця року газета надрукувала матеріали з відкритих процесів над
«шкідницькою організацією» артемівського пункту «Заготзерно», «шкідницькою
шайкою» з радгоспу ім. Фрунзе Чистяківського району, «контрреволюційною бандою
правих» у місті Красний Луч, «троцькістською шайкою» з краматорського
тваринницького радгоспу, троцькістсько-бухаринською шкідницько-диверсійною
бандою в Облземвідділі та «троцькістсько-бухаринською контрреволюційною бандою в
тресті «Будьоніввугілля». Матеріали по цих судових процесах друкувалися за вже
апробованими штампами.
Короткі висновки з нашого дослідження полягають у наступному. По-перше,
газетні публікації, про які йшлося у цій статті, є цінним, на жаль ще недостатньо
дослідженим, джерелом вивчення політичних репресії періоду «великої чистки». Подруге, наведені факти свідчать, що обласна газета «Социалистический Донбасс» була
складовою частиною репресивного механізму та зробила свій внесок у створення в
країні атмосфери страху. Журналісти видання, використовуючи специфічні засоби
своєї діяльності, не тільки слухняно виконували вказівки партійних органів та
держбезпеки, а й проявляли ініціативу, завзятість тощо.
Подальше дослідження питань участі засобів масової інформації в організації та
проведенні політичних репресій радянських часів, на наш погляд, потребують
комплексного підходу їз застосуванням документів відповідних архівних фондів, у
тому числі – редакційних матеріалів.
РЕЗЮМЕ
У статті аналізується участь журналістів обласної газети «Социалистический
Донбасс» у створенні атмосфери страху, залякування населення в процесі розгортання
масових репресій 1937 р. в регіоні Донбасу.
Ключові слова: репресії, Донбас, роль місцевої газети, 1937 р.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется участие журналистов обласной газеты «Социалистический
Донбасс» в создании атмосферы страха, запугивании населения в процессе
развертывания массовых репрессий 1937 г. в регионе Донбасса.
Ключевые слова: репрессии, Донбасс, роль областной газеты, 1937 г.
139

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
SUMMARY
The paper analyzes a participation of journalists of the “Sotsialisticheskiy Donbass”
regional newspaper in creation of fear and frightening of population during escalation of mass
repressions of 1937 in Donbass region.
Key words: repressions, Donbass, role of regional newspaper, 1937.
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ББК Т3(4УКР3)624
ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ НА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939-1941 РОКАХ
В.І.Шабельніков
Друга світова війна принесла майже блискавичне розв’язання проблеми
приєднання Західної України, Бессарабії і Північної Буковини до УРСР.
Адміністративний устрій цих земель в 1920-1930-х роках у складі Польщі і Румунії
відображав їх колоніальний статус.
Доля етнічних українських земель, що потрапили під владу іноземних держав,
виявилася різною і нелегкою. Принципи їх адміністративно-територіального устрою
відповідали традиціям країн, до яких вони входили. Західноукраїнські землі впродовж
чверті століття пережили повернення до воєводств і повітів, включення їх у
територіальну систему СРСР з поділом на області і райони, жорстким
адміністративним управлінням.
Тому процес утворення нового адміністративно-територіального устрою був
пов’язаний, перш за все, з поділом території Східної Європи, який передбачався
таємним протоколом до радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939
року [1].
Згідно цього протоколу 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли
польський кордон. У ноті уряду СРСР посольству Польщі в Москві про вступ
радянських військ на територію Західної України та Західної Білорусії від 18 вересня
1939 року було вказано на те, що «Радянський уряд не може байдуже ставитися до того,
що єдинокровні українці і білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті
напризволяще, залишилися беззахисними… Зважаючи на таку обставину, Радянський
уряд вирішив взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної
Білорусії» [2].
На жаль в історичній літературі питання суспільно-політичних та
адміністративно-територіальних змін на західноукраїнських землях в 1939-1941 роках
не знайшло в належній мірі комплексного висвітлення. Лише в деяких працях
загального характеру з питань адміністративної та національної політики радянської
влади у новостворених західних областях України частково розглядаються ті чи інші
аспекти теми дослідження у зв’язку з вивченням інших проблем [3]. Тому з огляду на
це ставиться мета звернути увагу дослідників на особливості приєднання до УРСР
західноукраїнських земель, змін в суспільно-політичному житті та адміністративнотериторіальному устрої, суперечливий характер та головні наслідки політики
радянізації на цій території.
В результаті вересневої кампанії 1939 року Радянський Союз визволив Галичину і
Західну Волинь, а Німеччина захопила польські землі, а також етнічні українські
території: Лемківщину, Посяння, Холмщину і Підляшшя.
28 вересня 1939 року був підписаний новий «Договір про дружбу і кордон» між
СРСР і Німеччиною, який визначав новими границями долини Сяну і Бугу. Українські
землі колишньої Польської держави в складі Німеччини (близько 16 тис. км2 і 1,2 млн.
чол.) відійшли до генерал-губернаторства з центром у Кракові [4].
Влада розгорнула через політпрацівників Червоної Армії широку кампанію зі
створення тимчасових управлінь як перехідних органів влади. 28 вересня 1939 року
командуючий Українським Фронтом С.К.Тимошенко підписав звернення, в якому
зазначав, що «починається нове життя без панів-поміщиків, без гніту і насильства, які
© Шабельніков В.І., 2010
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висіли над трудящими Західної України довгі роки». Нове життя, наголошував
С.К.Тимошенко, треба організувати. Політичною основою цього для громадян Західної
України є створення в містах тимчасових управлінь, у повітах і селах Селянських
комітетів. Вони, підкреслювалося у зверненні, «випробувані були в огні революційної
боротьби селянських мас під керівництвом безсмертного Леніна і великого Сталіна».
Усвідомлюючи, що головне – заручитися підтримкою селянства, якого було більше,
С.К.Тимошенко закликав організувати «Селянські Комітети на місцях як органи
Народної влади» [5].
З цього та багатьох інших документів складається враження, що саме армія
виявилася організатором нової влади. Однак насправді командування Червоної Армії
виконувало вказівки ЦК ВКП(б), якими передбачалося з перших днів перебування на
теренах Західної України формувати в містах тимчасові управління, а також озброєні
робітничі гвардії «для встановлення революційного порядку», створення по гмінах
селянських комітетів з представників незаможників і середняків.
Очевидно, правильно було б сказати, що утворення органів влади за радянським
сценарієм було доручено політорганам Червоної Армії комуністичною партією. Адже,
як відомо, керівний склад ЦК КП(б)У на чолі з Н.Хрущовим у ці дні перебував
постійно в Західній Україні, і всі рішення, що стосувалися організації нового життя, тут
готувалися винятково його апаратом.
Передова група ЦК ВКП(б) у Львові на чолі з Н.Хрущовим узяла на себе
розв’язання і всіх проблем, що пов’язувалися з проведенням виборів до Українських
Народних Зборів, які рішенням ЦК ВКП(б) від 1 жовтня 1939 року були призначені на
22 жовтня 1939 року. Саме цією постановою центральний штаб у Москві визначив
норму представництва – 1 депутат від 5000 громадян, що склало у загальній кількості
1495 виборчих округів [6].
Затвердивши через Військову Раду Українського Фронту обласні тимчасові
управління, ЦК КП(б)У організацію виборів на місцях поклав на уповноважених з
питань організаційно-партійної роботи, що вже очолили місцеву владу [7].
22 жовтня 1939 року були проведені вибори до Народних Зборів Західної
України. За даними виборчих округів з загальної кількості 4776275 виборців Західної
України брало участь у голосуванні 4433997 чоловік, що становить 92,83% від
загальної кількості виборців [8].
27 жовтня 1939 року Народні Збори, виражаючи «одностайну волю звільненого
народу», проголосили «встановлення Радянської влади на всій території Західної
України» [9]. Ще через два дні вони звернулися з проханням до Верховної Ради СРСР
включити західноукраїнські землі до складу Української РСР і тим самим «завершити
возз’єднання західних українців у складі єдиної держави». 1 листопада 1939 року
Верховна Рада СРСР задовольнила їхнє прохання про включення Західної України до
складу Радянського Союзу і возз’єднання її з Українською РСР [10].
Приєднані до УРСР галицько-волинські землі швидко були інтегровані в
радянську політичну систему. «Об’єднання вперше за багато століть у межах однієї
держави більшості українських етнічних територій. – підкреслює історик О.Бойко, –
незважаючи на неоднозначність і суперечливість політики сталінського режиму в
західноукраїнських землях, було визначною подією, важливим кроком у розв’язанні
українського питання [11].
Відомий український політик і письменник В.Вінниченко з цього приводу писав:
«Це був перший крок на шляху збирання докупи всіх українських земель. Понад 10
млн. українців і білорусів – громадян Польщі, населення Української УРСР, усього
СРСР розцінили рішення радянського уряду як прояв високого гуманізму та історичної
справедливості. Занепокоєні розгортанням масштабів війни в Європі, багато які
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політичні й громадські діячі світу наголошували на правомірності воєнно-політичних
заходів, ужитих СРСР для захисту Західної України та Західної Білорусії» [12].
Разом з соціально-економічними і політичними відбувались і адміністративнотериторіальні перетворення. Замість поділу на воєводства і повіти, що існував до 1939
року, тут було введено поділ на області і райони. 4 грудня 1939 року указом Президії
Верховної ради СРСР на приєднаній території було створено шість областей:
Волинська, Дрогобицька, Львівська, Рівненська, Станіславська (з 9 листопада 1962
року – Івано-Франківська), Тернопільська, а 17 січня 1940 року – 119 сільських и 78
міських районів, 5020 сільських і селищних рад. 15 грудня 1940 року в західних
областях відбулися вибори в місцеві органи державної влади, в які було обрано 79038
депутатів [13].
Справді, спочатку українське населення Галичини та Волині вважало прихід
Червоної Армії визволенням з-під гніту Польської держави. Це було і великим святом, і
водночас сподіванням на кращу долю. Саме тому Червону Армію зустрічали на Збручі
з національними синьо-жовтими прапорами, квітами й хлібом.
Але правда і те, що абсолютна більшість українців Галичини і Волині сподівалися
на відродження справжньої Української Держави, а їм почали нав’язувати винятково
радянську систему.
І галичани, і волиняни мали надію, що визволителі з-під польського гніту
принесуть у їхній край справедливий правопорядок, повагу до місцевих звичаїв. Але
несподівано для себе вони побачили зовсім іншу картину. Вони були шоковані
поведінкою радянських визволителів, і зневагою до людини, життя якої зовсім не
цінувалося.
Ентузіазм, з яким вітали червоноармійців, дуже скоро змінився розчаруванням.
Навесні 1940 року режим розпочав широкомасштабні репресії, як проти українців, так і
проти національних меншин, особливо проти поляків, євреїв і німців. Найбільш
поширеним і страшним їхнім різновидом стала депортація. Тисячі уявних «ворогів
народу» без усякого попередження, суду чи навіть формального звинувачення
арештовували й вивозили до Сибіру й Казахстану для невільницької праці у
страхітливих умовах. Багато депортованих гинули, часом цілими родинами.
У напруженій міжнародній обстановці, що склалася в Європі у зв’язку з початком
Другої світової війни, керівництву СРСР завдяки підписаному 23 серпня 1939 року
радянсько-німецькому договору про ненапад, а також «Договору про дружбу і кордон»
від 28 вересня 1939 року вдалося позитивно вирішити для себе низку важливих питань
стосовно розширення південно-західних кордонів СРСР. З’явилися реальні умови
приєднання Бессарабії і Буковини, населенних переважно українцями, які були
анексовані Румунією ще в 1918 році.
В червні 1940 року уряд Радянського Союзу надіслав Румунії дипломатичні ноти,
у яких пропонувалося негайно переглянути «бессарабське питання» з метою його
мирного вирішення. 28 червня 1940 року частини Південної групи радянських військ
ввійшли на територію Бессарабії і Північної Буковини.
Рішенням політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1940 року вказану територію було
включено до складу УРСР і вже з наступного дня утворені органи нової влади,
зокрема, 3 липня політбюро ЦК КП(б)У затвердило склад повітових виконавчих
комітетів у Кишиневі, Хотині, Бельцях, Ізмаїлі, Оргеєві, Сороках, Аккермані, Кагулі,
Бендерах і Чернівцях [14].
Як результат радянсько-німецького пакту про ненапад і його таємного протоколу
від 23 серпня 1939 року було прийняття Верховною Радою СРСР 2 серпня 1940 року
двох законів – «Про утворення союзної Молдавської Радянської Соціалістичної
Республіки» та «Про включення північної частини Буковини і Хотинського,
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Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської
Соціалістичної Республіки» [15], де переважало українське населення.
В них перелічувалися територіально-адміністративні одиниці, що входили до
складу новоутвореної союзної республіки. Колишні райони МАРСР – Ананьївський,
Балтський, Валегоцулівський, Кодимський, Краснокняжзький, Піщанський і
Чернянський, де переважало українське населення, лишалися в складі України.
7 серпня 1940 року рішенням VII сесії Верховної Ради СРСР Північна Буковина,
де жили в основному українці, і західне українське Причорномор’я (Ізмаїльська та
більша частина Аккерманського повіту Бессарабії) утворили в складі УРСР відповідно
Чернівецьку і Аккерманську (з грудня 1940 р. – Ізмаїльська) області [16]. З серпня по
листопад 1940 року на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР про введення
районного поділу на території цих областей волосні виконавчі комітети були
перетворені в районні виконавчі комітети рад. Тільки в Чернівецькій області було
організовано 15 районних і 335 сільських рад з кількістю населення 875 тисяч чоловік
[17].
На території Бессарабії було вирішено створити союзну Молдавську республіку.
Знову виникла проблема перегляду україно-молдавського кордону. Свої пропозиції
щодо цього питання подали до Москви органи державної влади Української РСР і
Молдавської АРСР.
Верховна Рада Союзу РСР 4 листопада 1940 року прийняла указ «Про встановлення
кордону між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Молдавською
Радянською Соціалістичною Республікою», згідно з яким до складу МРСР знову було
передано з Аккерманської області УРСР Волонтирівський район, значну частину
Олонештського та Вулканештського районів, а з Чернівецької області – Єдинецький,
Бричанський, Липканський і частину Окницького районів. І хоч до УРСР в 1940-1941
роках відійшли етнічноукраїнські райони МАРСР (Ананьївський, Балтський,
Валегуцулівський, Кодимський, Краснококонський, Піщаний і Чернявський), все ж
усунути всі негативні наслідки з утворенням автономії в 1924 р. не вдалося [18].
Таким чином, на території Західної України, Бессарабії і Північної Буковини у
1939-1941 роках в загальній кількості було утворено 8 нових областей, 218 сільських
районів, 4417 сільських і 68 селищних рад.
Політико-адміністративні зміни в Південно-західній частині України як би
підводять підсумок територіальних перетворень в республіці у передвоєнний період.
Об’єднання майже всіх українських земель у складі УРСР можна розглядати порізному, але його значущість для утворення соборної України не підлягає сумніву.
Вперше за багато століть українські землі об’єдналися у єдиній державі. Проте
населенню західноукраїнських земель довелося заплатити за це надто високу ціну.
РЕЗЮМЕ
Дана стаття є спробою дослідити в історичному аспекті зміни в суспільнополітичному житті та адміністративно-територіальному устрої, суперечливий характер
та головні наслідки політики радянізації на західноукраїнських землях в 1939-1941
роках, особливості їх приєднання до Української РСР.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, область, район,
депортація, репресії, об’єднання українських земель, територіальні одиниці,
національна політика, етнічні території, приєднання.
РЕЗЮМЕ
Данная статья является попыткой исследовать в историческом аспекте изменения
в общественно-политической жизни и административно-территориальном устройстве,
противоречивый характер и основные последствий политики советизации на
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западноукраинских землях в 1939-1941 годах, особенности их присоединения к
Украинской ССР.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, область, район,
депортация, репрессии, объединение украинских земель, территориальные единицы,
национальная политика, этнические территории, присоединение.
SUMMARY
The article is an attempt to investigate in historical aspect the changes in social-political
life and administrative-territorial order, contradictory character and the main consequences of
policy of the sovietization in western-Ukrainian lands in 1939-1941, the peculiarities of their
attachment to the Ukrainian SSR.
Key words: administrative-territorial system, region (oblast), region, deportation,
repressions, unification of Ukrainian lands, territorial entities, national policy, ethnical
territories, annexation.
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ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ УКРАЇНИ
П.В.Добров, І.М.Грідіна
Сьогодні історія партизанського руху під час Великої Вітчизняної війни не
користується у вітчизняних дослідників особливою популярністю, адже радянський рух
опору не дуже добре вписується в схему суто національної боротьби. Але розвязати
проблему, не помічаючи, замовчуючи її, не можна, як не можна вольовим зусиллям
відмінити саму обєктивну реальність. Інша справа, що треба обєктивно підходити до
вивчення такого феномену, як партизанський рух періоду Великої Вітчизняної війни,
відсторонившись від політичних, ідеологічних, національних вподобань.
Сьогодні точаться дискусії з приводу його кількісних характеристик, ставиться під
сумнів його масовість та всенародний характер. Російські автори 3-томної «Истории
России» [1], наприклад, взагалі вважають що партизани «провокували німців на
бежзалісні «акции возмездия» проти цілих сіл...», а взагалі «партизанський рух ліг
важким тягарем на жителів окупованих областей, адже вони нещадно грабували
жителів сіл» [2].
Заради справедливості слід сказати, що дійсно проблеми організаційного
оформлення партизанського руху, добровільна участь в ньому населення та його
підтримка на різних етапах війни та в різних регіонах мають свої особливості,
передумови і чинники. Досвідчений диверсант-підривник Ілля Григорович Старінов,
який керував особливою групою мінерів, свідчив, що в «СРСР наприкінці 20-х років и
початку 30-х років велась величезна робота з підготовки партизанської війни,
розроблені нові спеціальні диверсійні засоби – з акцентом на те, що партизани могли б
зробити в тилу ворога з підручних матеріалів... Але, більшість підготовлених нами
партизан... були репресовані...» [3].
Вже після війни у листі, опблікованому у першому номері «Военно-исторического
журнала» за 1962 р., П.К.Пономоренко обурювався: «Помилкові і неправильні
настанови Сталіна, що при нападі на нас ми будемо воювати лише на чужій території,
привели до того, що уся робота з узагальнення досвіду партизанської війни у
минулому, по розробці відповідних мобілізаційних документів була згорнута. Це
ускладнило і без того труднощі організації партизанського руху у початковий період
війни. Партії дорого обійшлося виправляти помилки, допущені Сталіним» [4].
Загальновідомо, що перші партизанські групи та загони стали діяти наприкінці
червня – у липні 1941 р. Вони складались з війсковослужбовців, які виходили з
оточення, осіб радянсько-партійного активу, співробітників НКВС, міліціонерів. А вже
потім Москва поставила партизанський рух під свій контроль. Спочатку партизанським
рухом керували Воєнні ради відповідних фронтів та прставники НКВС, які при них
знаходились, а також компартії республік і підпільні обкоми окупованих областей. І
тільки 30 травня 1942 р. при Ставці Верховного Головнокомандування було створено
Центральний штаб партизанського руху на чолі з першим секретарем Компартії
Білорусі П.К.Пономаренко. Постановою ДКО №1939с від 29 червня 1942 р. було
створено Український штаб партизанського руху.
У Центральному державному архіві громадських обєднань України є спомини
О.Сабурова (Герой Радянського Союзу, командир Житомирського партизанського
зєднання). Батальйоний комісар, учасник оборони Києва 1941 р., прийшовши до
партизанськогго руху з оточення, критично підходив до аналізу стана партизанського
руху на зламі 1941-42 рр. Так, розповідаючи про нараду командирів і комісарів ряду
партизанських формувань Білорусії, Росії та України наприкінці серпня – початку
© Добров П.В., Грідіна І.М., 2010
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вересня 1942 р. у Москві за участю Сталіна, Сабуров розповідав: «Сталін погодився з
пропозицією партизанських командирів примусово залучати до партизанської боротьби
військовозобовязаних осіб на окупованій території. При цьому він зауважив: «Усіх
треба піднімати, хочуть, чи не хочуть вони йти воювати. У крайніх випадках
розцінювати тих, хто не хоче воювати, як дезертирів» [5].
А ось розповідь про організаційні проблеми партизанського руху капітана
М.І.Наумова, який зустрів війну на посаді начальника 2-го відділення штабу 94-го
прикордонного загону в м.Сколі (Дрогобицька обл.). Внаслідок швидкого просування
німецьких військ на схід він, як і інші прикордонники, опинився у глибокому тилу
противника: «Думка про партизанську війну в той час інколи зявлялась. Але як же
партизанити, коли вас тільки за те, що ви не вмієте розмовляти українською мовою,
бють, а населення не підтримує. Особливо у Галичині населення ставилось до нас явно
вороже» [6]. Вже будучи командиром партизанського загону під час відомого
Карпатського рейду з’єднання Ковпака (1943 р.), Наумов констатував, що
розраховувати на підтримку місцевого ураїнського населення, яке підтримувало
формування УПА, не приходилось: «Населення дуже часто замість допомоги
підставляє нас під удар... суцільно і поряд обманювало нашу розвідку стосовно
розташування противника... Справа дійшла до того, що вже відділення чи групи бійців
стало неможливо посилати у розвідку. Націоналісти знищували наших розвідників і
дрібні розвідувальні партії» [7].
Описуючи стан партизанського руху у серпні-вересні 1942 р. М.Наумов
розповідав: «Бої йшли у той час під Сталінградом. В партизани ніхто не йшов... Якщо в
місяць прийде в загін одна людина з оточення – це вже добре». За цих обставин
М.Наумов оголосив примусову мобілізацію в с.Хінель і попередив: «Якщо хтось не
з’явиться буде розстріляний». Результат був наявним – за короткий час його група
зросла до 250 осіб. [8]. Але вже після поразки німців під Сталінградом ситуація різко
змінилась: «Приходили цілими сім’ями, - згадував Наумов, - інколи – цілими
населеними пунктами, від 16 років до давніх старців. Усі йшли в партизани» [9].
Але попри усі труднощі та проблеми радянського партизанського руху, він став
невідємною складовою Великої Вітчизняної війни і відіграв важливу роль у перемозі
над ворогом.
Але внесок партизанського руху у перемогу слід розглядати не тільки в контексті
його кількісного виміру: скільки нараховувалось бійців у партизанських загонах,
скільки вони знищили живої сили противника, скільки вивіли зі строю бойової техніки,
підірвали кілометрів залізниць тощо.
Партизанські загони у тилу ворога на окупованій території, відірваної від «великої
землі», від центру були їх часткою, єдиною звязуючою ланкою з радянською владою.
Не таємниця, що лояльність українського населення на початку війни була не завжди
на її користь. Приголомшені трагічними подіями стрімкого відступу Червоної Армії,
проблемами евакуації, окупацією, люди вичікували, пристосовувались до нових
екстремальних умов. Питання патріотизму як абстрактного гасла, пропагованого
радянською владою, відійшли на другий план. Тим більш, що доля радянської
батьківщини тривалий час залишалась невизначеною. Сама наявність партизанських
загонів, у яких було налагоджено звязок з центром, психологічно досить сильно
впливало на населення. А якщо взяти до уваги факти вкрай жорстоких розправ
пратизанів зі зрадниками, то мав місце і притаманний радянській людині страх перед
покаранням з боку «своєї» влади.
Саме тому значну складову діяльності партизанських загонів становила
пропагандистська та агітаційна робота, яка й повинна була продемонструвати той
безперервний звязок населення окупованих територій з радянською владою. Термінове
реагування у пропагандистських акціях на ті чи інші заходи нацистської окупаційної
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влади повинні були створювати почуття постійного контроля, такого собі
«недремлющего ока» радянської влади над життям людей в окупації.
Радянський уряд добре усвідомлював усю небезпеку втрати впливу на українське
населення, особливо за умов його потужної обробки з боку нацистської
пропагандистської машини. Треба було терміново налагоджувати агітаційнопропагандистську роботу на окупованих територіях, враховуючи усі прорахунки та
недоліки попередніх акцій та кампаній.
Ефективність радянської пропаганди в окупованій Україні залежала від багатьох
чинників. По-перше, від настроїв населення, які на початку війни виявились далеко не в
усіх лояльними до радянської влади. По-друге, радянська пропаганда, як вже було
вказано вище, розгорталась в умовах розгалуженої пропаганди окупаційної влади. Потретє, переважна більшість кадрового та самодіяльного активу пропагандистів,
патріотично налаштованого населення були призвані до лав Червоної армії, пішли до
партизанських загонів, евакуйовані на схід. Так, дбаючи про збереження інститутів
української державності, у вересні 1941 р. було розроблено відповідний план щодо
функціонування в радянському тилу українських державних, політичних, громадських
і культурних організацій. Згідно нього до тилу було евакуйовано і головні структури
агітаційно-пропагандистського апарату України: відповідні відділи ЦК КП(б)У,
Головліт, Радіокомітет, радіотелефонну агенцію (РАТАУ), Управління у справах
мистецтва, творчі спілки письменників, композиторів, художників, редакції ряду
журналів і газет. Щоб налагодити здійснення впливу на населення окупованої України
цими структурами, потрібно було докласти багато зусиль та часу.
По-четверте, виникали труднощі суто об’єктивного характеру, як-то нестача
технічних засобів ідейно-політичної роботи, відсутність досвіду її проведення в
екстремальних умовах. Як повідомляв один з керівників партизанських загонів, не
вистачало елементарного – паперу: «Біда – мало паперу, його треба видобувати із
зброєю» [10].
Однак, ці труднощі радянська влада, і треба віддати їй належне, долала
комплексно і у доволі короткі строки і, великою мірою за допомогою партизанських
загонів.
Фактично кожний партизанський загін видавав окрім бойових листків друковані
газети: «Партизан», «Червоний партизан», «Більшовик» та інші, кожна накладом від
500 до 2000 примірників для розповсюдження серед населення [11]. Велика увага
приділялась усній пропаганді, яка була звичною для населення ще за мирних часів:
«...крім розповсюдження листівок, кожній групі, яка іде на операцію або диверсію,
дається завдання проводити індивідуальні і групові бесіди серед населення...» [12] .
Змістом таких бесід була «своєчасна і повна інформація населення про положення на
фронтах і роз’яснення завдань громадян Радянського Союзу у вітчизняній війні;
роз’яснення імперіалістичної сутності німецького фашизму; мобілізація усіх сил
радянського народу на розгром німецько-фашистських загарбників» [13]. Так, агітатори
партизанського загону ім. Ворошилова за шість місяців 1942 р. провели серед
населення три мітинги, вісім першотравневих бесід, десять зборів, де обговорювались
питання про положення на фронтах, більше 20 бесід про зміст повідомлень
Радінформбюро, агітували про невиконання німецьких податків. На бесідах,
проведених цим загоном, були присутні більше 4100 осіб. У результаті, за даними
цього загону, села Сєрова, Кожанка, Петрятинка, Сеножатное, Кріуша не здали ані
м’яса, ані хліба окупантам [14].
Особлива увага приділялась виданню і перекиненню друкованих матеріалів
населенню окупованих районів і областей з центру. За період з червня по листопад 1942
р. відділом пропаганди і агітації ЦК КП(б)У, ЦК ЛКСМУ, а також політуправліннями
Південного і Південно-Західного фронтів було видано для населення окупованої
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України 155 номерів газети «Комуніст» загальним накладом 1340 тис. примірників;
газет-листівок «Комуніст» (535 тис. примірників); газети «Советская Украина» 185
номерів (435 тис. примірників); газет-листівок «Советская Украина» 12 номерів(120
тис.) та ін. Усього було розповсюджено газет і газет-листівок 25430 тис. примірників
[15].
Але, як правило, листівки розповсюджувались представниками партизанських
загонів і підпільниками. При цьому, як вони самі зазначали «листівки не слід
наклеювати, їх потрібно роздавати і, в першу чергу молоді, підкидати до дворів, тоді
вони будуть прочитані і передані далі своїм людям» [16].
Партизанська пропаганда у межах загальнорядянської пропагандистської акції
формувала образ окупанта ворога.
Так, листівка партизанського з’єднання Сабурова так і називалась «До помсти».
Вона містила фото закатованої нацистами української жінки Марії Іваненко (на грудях
в неї була табличка Maria Ivanenko № 7385) і вірші:
«Німецький нелюдь захотів
Зробити з нас своїх рабів,
Ні бреше кат – він згине сам!
День волі – близько! Смерть катам!» [17].
Треміново реагувала партизанська пропаганда на будь-які акції окупаційної влади.
Один з українських партизанських загонів випустив листівку «Як німці наділяють
землею». На ній був зображений німець із землеміром, який проткнув лежачого на
землі селянина, і вірші:
«Звезуть зерно і спалять двір,
Уб’ють і кинуть в яму свіжу.
Кричить кривавий „землемір»:
– Отак я всім землі наріжу!» [18].
Гостро реагували партизани і на факти співробітництва населення окупованих
регіонів з нацистською владою. Видавались листівки-звернення до старост, поліцаїв. У
вказівках ЦК КП(б)У щодо випуску листівок зазначалось: «особливу увагу приділяти
розвінчанню українсько-німецьких націоналістів, їхніх ідей, лозунгів і програм.
Викривати їх зрадницьку роль на службі Гітлера, як душителів українського народу»
[19]. Відповідно до цієї вказівки було видано листівки під назвами: «Кому служить
Андрій Мельник і чого він домагається?», «Українсько-німецькі націоналісти – вороги
українського і польського народу», «Галицька дивізія. Прокляття тим, хто стане під її
прапори» і багато інших [20].
Гумор та сміх під час екстремальних умов війни мали велике значення,
відігравали функції як компенсаторні, так і мобілізуючі, що бралося на озброєння
радянською пропагандою. Гумористичний журнал «Перець», який став видаватися
напередодні війни, широко розповсюджувався в партизанських загонах, а з них - на
окупованій території. На його сторінках знайшли втілення кращі образчики
традиційного національного гумору. Так, наприклад, у липневому номері 1941 р. було
вміщено листа під назвою «Наша відповідь на гітлерівську декларацію» за мотивами
відомої відповіді козаків турецькому султану [21]. З номера в номер друкувався
спеціальний жартівливий словник, де національні терміни отримували нового змісту:
«Жито (українське) – бачить фашистське око та зуб гнилий – не вкусить» [22]; «Хрін –
вважався обов’язковою приправою до смаженого українського сала. Поняття застаріле.
Німецькі фашисти на східному фронті дістають тільки хрін, без сала» [23].
Перероблялись на новий лад приказки та прислів’я: «Тільки німцям ходу, що з моста
та в воду!», «Хто з Гітлером злигався – той лиха набрався!» [24]. ЦК КП(б)У, ЦК
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ЛКСМУ та політвідділи партизанських загонів видавали спеціальні листівки із
жартівними частівками для розповсюдження серед населення окупованих районів [25].
Можна ще багато наводити прикладів пропагандистької роботи партизанських загонів.
До речі, ця проблема якщо і досліджувалась за радянські часи, то мала досить вузьку
специфіку «Преса партійного та партизанського підпілля», «Листівки партизанських
загонів» тощо. Нам здається, що комплексне вивчення пропагандистської діяльності
радянського руху опору на окупованій території на засадах нових методологічних підходів,
використовуючи сучасні методи дослідження (зокрема, контент-аналізу) є доволі
перспективною і потрібною для вітчизняної історіографії.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена маловивченій проблемі у вітчизняній історіографії –
пропагандистській діяльності партизанських загонів України в роки Великої
Вітчизняної війни. Партизанські загони у тилу ворога на окупованій території,
відірваної від великої землі, від центру, були єдиною зв’язуючою ланкою з радянською
владою, формували свідомість постійного контролю над життям людей в окупації.
Ключові слова: партизанські загони, пропаганда, Велика Вітчизняна війна.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена малоизученной проблеме в отечественной историографии –
пропагандистской деятельности партизанских отрядов Украины в годы Великой
Отечественной войны. Партизанские отряды в тылу врага на оккупированной
территории, оторванной от большой земли, от центра являлись единственным
связующим звеном с советской властью, формировали сознание постоянного контроля
над жизнью людей в оккупации.
Ключевые слова: партизанские отряды, пропаганда, Великая Отечественная
война.
SUMMARY
Article is devoted to scantily ignored problem in native historiography that is to
propagandist activity of partisan detachment of Ukraine in the years of the Great Patriotic
War. Partisan detachment in rear of enemy in occupied territory, isolated from mainland,
from the center is the only binding link with the Soviet power, founded consciousness control
over the life in occupation.
Key words: partisan detachment, propaganda, Great Patriotic War.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ГОЛОДУ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
І.С. Тарнавський
Війна на Сході була для нацистської Німеччини особливою війною. Її керівники
вважали, що на величезних просторах населених расово-неповноцінними народами не
повинні діяти ніякі моральні й юридичні закони. Припускалось, що лише жорстокістю
можна забезпечити безпеку рейхові. На закритих нарадах говорилось про необхідність
знищення мільйонів радянських громадян. Згодом, ці плани нацисти втілили в життя.
Донині невідомо, скільки мирних громадян було вбито на окупованих територіях.
Радянські історики говорили про 10 млн, сучасні дослідники називають цифру в 13,5
млн цивільних. Скільки серед них загинуло від голоду взагалі невідомо.
Злочинна окупаційна політика щодо населення України давно привертає увагу
істориків. Окрім численних видань публіцистичного змісту, є досить ґрунтовні
розробки цієї проблеми. Серед них праці Т.С. Першиної, В.С Коваля, М.В. Коваля,
В. Косика [1]. Проте й нині ця проблема не вивчені повністю. Так, потребує
прискіпливого дослідження впровадження на окупованій території політики голоду.
В експансіоністських прагненнях А. Гітлера Україна посідала чільне місце. Її
територія з багатими аграрними ресурсами була найбільш бажаним володінням. Ці
землі повинні були створювати головні продовольчі запаси нацистської держави.
Сільгосппродукція була необхідна Німеччині тому, що її виробництво не покривало
попит населення на продовольство. Власними продуктами забезпечувалось лише 80 %
потреб країни, по хлібу, картоплі, цукру, молоку на 90 – 95 % [2]. Для ведення війни на
Сході рейх не мав достатніх резервів. Головним завданням стало повне продовольче
забезпечення вермахту за рахунок окупованих територій.
В «Директивах по управлінню економікою в окупованих східних областях»
(«Зелена папка»), складених навесні 1941 р., були дані вказівки вермахту та
господарським органам про порядок пограбування матеріальних цінностей України.
Зокрема, зазначалось, що першим завданням є здійснення повного продовольчого
постачання німецьких військ за рахунок окупованих областей [3].
© Тарнавський І.С., 2010
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У «Принципах економічної політики на Сході» затверджених 2 травня 1941 р.
підкреслювалось, що продовжувати війну Німеччина зможе, якщо її збройні сили
постачатимуться продовольством зі Сходу [4]. Цей документ ліг в основу діяльності
всієї німецької окупаційної адміністрації. Герінг прокоментував його: «Безсумнівно,
десятки мільйонів людей загинуть від голоду, коли ми візьмемо все, що нам треба» [5].
Отже, нацисти заздалегідь прирікали місцеве населення на голодне існування.
Прагнення використати голод як засіб знищення цивільного населення знайшло
своє відображення у виданих 23 травня 1941 р. «Директивах з економічної політики для
організації економіки на Сході», де зазначалось, що Німеччина не зацікавлена у
підтриманні продуктивних сил на окупованих територіях [6]. Людність прирікалась на
страждання від голоду і їй залишалось або вмерти, або виїхати до Сибіру.
У листопаді 1941 р. були остаточно накреслені «Загальні основи економічної
політики в окупованих східних областях». Підкреслювалось, що під час війни вищим
законом усякого економічного заходу в окупованих областях є потреби військової
економіки. На Сході планувалось запровадити лише виробництво продовольства та
видобуток сировини. Усі тенденції щодо підвищення життєвого рівня цивільного
населення планувалось заздалегідь жорстоко придушувати [7].
«Нова влада» особливу увагу приділила вилученню у населення продуктів
харчування. У Донбасі окупаційні часописи звинувачували місцевих мешканців у їх
розкраданні. Зазначалось, що частина населення, скористалась зміною влади і почала
розкрадати продовольчі ресурси міст й сіл. У результаті всі запаси було знищено. У
зв’язку з цим окупанти вимагала повернути привласнене. Так, наказ №1 міської управи
Сталiно наполягав повернути «награбовані» продукти. До тих, хто заривав у землю
зерно, макарони, цукор вживалось суворе покарання. Співробітники 13-го відділу
поліції м. Сталіно лише за один із днів листопаду 1941 р. реквізували у городян 500 кг
муки, 900 кг цукру, 100 кг жирів, 75 т зерна [8]. В цілому на протязі місяцю у населення
було вилучено декілька десятків тонн гостродефіцитних продуктів.
Траплялось, що під виглядом повернення розкраденого у людей забирали їх
власні продукти i не дозволяли створювати продовольчі запаси. Зокрема, військовий
комендант Сталiно попередив населення про покарання тих, у кого будуть знайдені
запаси і закликав повідомляти про подібні випадки. Подібних наказів було чимало.
Мешканців Артемівського району у лютому 1942 р. попередили, що вони зобов’язані
здати запаси зернових хлібів і кормів. На кожного члена родини залишали 50 кг зерна,
або 35 кг борошна [9]. Хто не виконував розпорядження підлягав покаранню. Ці заходи
призвели до того, що вже в перший рік війни у Донбасі виникає голод.
Подібне відбувалось і в Криму. Комендант м. Сімферополя зажадав, щоб городяни
до кінця 1941 р. здали все продовольство, яке перевищувало: 40 кг зерна або борошна;
2 кг жирів; 2 кг цукру на 1 чол. із розрахунку з 1 січня по 30 квітня 1942 р. Після
закінчення зазначеного терміну всі, хто мав надлишки, підлягали покаранню смертю
[10]. Подібні вимоги були висунуті комендантами всіх міст півострову.
Наприкінці 1941 р. було вирішено збільшити продовольче постачання рейху. Це
досягалося: 1) знищенням зайвих їдців (євреїв і населення великих українських міст,
таких як Київ); 2) шляхом скорочення продовольчої норми українцям – жителям інших
міст; 3) зменшенням продовольчого постачання селянського населення [11]. Така
політика була спрямована на ліквідацію міст, як осередків української промисловості, з
метою перетворення країни на сільськогосподарську базу Німеччини.
У зв’язку з цим окупаційна влада не тільки не налагодила постачання харчів
городянам, а й взагалі забороняла їх завозити. Поліція розганяла базари й забирала
привезені продукти. У результаті цих заходів у великих містах склалась катастрофічна
ситуація з продовольством. Так, наприкінці 1941 р. норма продовольства у Києві
становила лише 30 % необхідного мінімуму [12]. Киянам за перші 3 – 4 місяці окупації
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не було видано ані грама продовольства. Лише згодом їм видали продовольчі картки
[13]. У Харкові й Донбасі майже рік зовсім не діставало хліба. До того ж більшість
людей залишилась без джерела існування, бо промисловість майже не працювала [14].
Під час окупації загального продовольчого постачання не існувало. Його, як
правило, отримували працюючі. Продуктові картки видавали за місцем роботи. Однак
норми споживання були мізерні. В Києві, в місяць, на одного їдця припадало 2,6 кг
хліба. Робітник додатково одержував ще 2 кг хліба [15]. В інших містах продукти
отримували лише працюючі. Так, у Кіровограді у листопаді 1941 р. була встановлена
наступна норма: хліб – 400 гр, крупа – 80 гр, олія – 25 гр, м'ясо – 50 гр. Ця норма
встановлювалась тільки на голову сім'ї. Члени родини не одержували продуктів [16].
В Трансністрії харчування отримували ті, хто працював. Норма хліба на одну
людину становила 200 гр. Представники влади постійно підкреслювали, що «населення
неспроможне забезпечити себе харчуванням», що «люди існують виключно за рахунок
продажу особистих речей» і що є випадки «смерті від голоду» [17].
Отримана зарплата не могла врятувати родину працівника від жалюгідного
існування. В рейхскомісаріаті «Україна» (РКУ) робітник одержував 400 крб. на місяць,
бухгалтер – 500, друкарка – 400 крб., ставки керівників коливалися від 900 до 1500 крб.
В Криму платня робітників становила від 1 до 2,5 крб. за годину; техніків – 300 - 450
крб. та інженерів – 400 - 600 крб. на місяць [18]. Штрафи та податки урізали зарплату
до мінімуму. До того ж, гроші за умов гіперінфляції були знецінені. У серпні 1942 р. у
Києві жалування службовця становило 700 - 800 крб., а 1 кг сала на базарі коштував
750 крб. При збереженні того ж рівня зарплати у березні 1943 р. сало вартувало вже 6
тис. крб. за 1 кг [19]. Через це городяни фактично перебували на межі голоду.
Продукти на базарах України коштували дуже дорого. У Харкові влітку 1942 р. 1
кг хліба продавався за 150 крб. при офіційній ціні 1,7 крб., 1 яйце, відповідно, 8 – 0,8
крб., 1 л молока – 20 – 1,2 крб., 1 л олії – 280 – 14,5 крб. Ціни постійно зростали. В
березні 1943 р. у Києві пуд борошна коштував 15 тис. крб., 1 кг хліба – 400 крб.,
склянка солі – 300 крб. [20]. В Криму 1 кг вершкового масла – 800 крб.; соняшникового
– 600 крб.; 1 кг сала – 1000 крб.; 1 кг пшеничного хліба – 50 крб.; житнього – 35 крб.; 1
кг картоплі 25 крб.; 1 кг цукру – 500 крб. [21]. Отже, низька зарплата й високі ціни
приводили до голоду.
На розбіжність між зарплатою та цінами вказували й самі окупанти. Так,
командуючий військами оперативного тилового району групи армій «Б» писав, що на
Харківщині існує величезна невідповідність між зарплатою та цінами на продукти.
Через це місцеве населення змушене продавати своє майно, щоб вижити. Господарська
інспекція не може забезпечити продуктами 2,5 млн. непрацюючих. Люди також не
можуть прожити за рахунок продуктів харчування, що їм видаються [22].
Щоб якось вижити треба було працевлаштуватися, але в умовах суцільної
руйнації не всі бажаючі знайшли собі роботу. Так, в Донбасі, у зв’язку із скороченням
кількості шкіл, із 199 педагогів Артемівська роботу отримати лише 64 [23]. У
Ворошиловграді роботу одержали 220 з зареєстрованих 750 вчителів [24]. Безробітні
Кіровограду, яких наприкінці 1941 р. було понад 17 тис. чоловік, взагалі нічого не
одержували [25]. Перед ними постала перспектива голодного існування.
Щоб вижити люди їли будь який сурогат. У березні 1942 р. харківська газета
«Нова Україна» писала: «На ринках нашого міста можна бачити дуже прикре явище:
багато людей витрачають великі гроші на макуху, не розуміючи, що тим вони завдають
собі великої шкоди. Макуха містить у собі багато клітковини, яка шлунковим соком не
перетравлюється…» [26]. Аналогічна ситуація була в інших містах. Так, жителі
Краматорська їли м’ясо здохлих коней, макуху, яку, до речі, нелегко було дістати [27].
Голод вразив і дистрикт «Галичину», де окупаційний режим був порівняно
м’якшим ніж на решті території України. На фоні масового голоду в містах українська
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допоміжна влада робила спроби соціального захисту незахищених верств населення,
організовувала громадські їдальні, дитячі будинки, будинки-інвалідів [28]. Допомогу
постраждалим від голоду надавала УГКЦ. Митрополит А. Шептицький доручив
духовенству організувати в голодуючих місцевостях так звані народні кухні [29].
За час окупації численні випадки смертності від голоду, ніде i ніким не
зафіксовані. Це було зроблено лише після звільнення України в актах Надзвичайної
Державної Комісії. Так, у Харкові під час окупації від голоду померло 80 тис.
мешканців [30]. У Києві станом на 1 квітня 1942 р. налічувалося 352 тис. мешканців. На
момент окупації у місті було 400 тис. громадян. Різниця 48 тисяч – це близько 40 тис.
євреїв, розстріляних восени 1941 р., а решта – жертви голоду й холоду лютої зими [31].
Нестача продовольства спричинила масові міграції населення України. Так, голод
прискорив рух жителів Донбасу на захід. Вони йшли на Дніпропетровщину,
Полтавщину і навіть на Правобережжя. Японський дослідник Г. Куромія вважає, що
кількість мігруючих досягала мільйона [32].
Городяни шукали порятунок у навколишніх селах. Вони йшли туди, щоб виміняти
на речі у селян цеберко пшениці або кукурудзи. «На дорогах, що вели до сіл, – зазначав
очевидець, – можна було зустріти робітників, лікарів, інженерів, чоловіків та жінок.
Іноді йшли в 3 – 4 шеренги. Усі йшли на село, везли речі на обмін...» [33].
На вихід за межі міста треба було мати спеціальний дозвіл. Документи на поїздку
з метою обміну продуктів давалися в обмеженій кількості. Отримання перепустки не
означало, що людина спокійно здійснить обмін. На дорогах поліцаї хапали перехожих,
гнали їх на роботу, погрожували відправити у Німеччину. В районі Краматорська
міняльників хапали i відправляли до місцевого табору, після чого їх нерідко
розстрілювали [34]. Десятою дорогою обминали городяни Донеччини ті пости, де
стояли голодні румунські солдати, бо на відміну від німців, які перевіряли тільки
наявність перепустки, вони відбирали у людей останній шматок хліба [35].
Отже, окупаційна влада не тільки не налагодила систему перерозподілу продуктів
між містом і селом, а й заважала українцям робити це самостійно.
Проте, можливості села були обмеженими. «Новий аграрний порядок», що
впроваджувався з 1942 р. не зробив селян заможними. Левову частину зібраного
врожаю вони змушені були передавати громадському господарству. Розміри поставок
встановлювались довільно. Після завершення сільськогосподарських робіт та здачі
врожаю селянам залишалось тільки насіннєве зерно та мізерні рештки урожаю. Цей
залишок і був винагородою за непосильну працю [36]. Мінімальна видача натури
членам громади була складовою частиною нацистських планів навмисного фізичного
знищення селян з метою звільнення земель для німців.
Коли, 6 липня 1942 р., тритисячний ешелон з продовольством перетнув кордон
РКУ, Г. Герінг заявив: «Схід уже сьогодні врятував Німеччину» [37]. Надмірне
викачування продуктів призвело до того, що над українським селом нависла примара
голоду. Утім, окупантів це не турбувало. У директиві від 17 листопада 1942 р. Е. Кох
підкреслював, що норми поставок українським населенням сільгосппродуктів повинні
бути виконані за будь яких обставин [38].
Дійсно, Третій рейх було забезпечено за рахунок українського села, де війна
спричинила занепад продуктивних сил, скорочення посівних площ та поголів’я худоби,
голод і загибель селян. У звіті ОУН про становище в південно-східній Україні на
початку 1943 р. зазначалося, що на селян наклали додатковий податок по 17 ц картоплі
з 1 га присадибної ділянки, яка звільнена законом від податку. З корови вимагають
більше молока, як вона дає. В кількох селах на Запоріжжі, де люди не хотіли обробляти
землі колективно, а тільки індивідуально, відібрали у селян все зерно, навіть посівне.
Оставили тільки по 6 пудів кукурудзи. Взимку 1942 р. українське село стояло перед
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маревом голоду. Селяни в Донбасі кажуть: «Все вже бачили, а про таке й не чули:
ячмінь і овес – оце й харч увесь! Тут і собака завила б…» [39].
Важко було й тим селянам, які перебували під румунською владою. В наслідок її
грабіжницької політики місцеве населення було доведене до голодного існування. Так,
у рапорті старости Петрашівської общини було сказано: «Наша община перебуває в
неблагополучному стані: … тягло вихудло через відсутність зернокормів для коней.
Вихід на роботу членів общини дуже поганий, основною причиною тут є нестача хліба.
По нашому селу 40 % населення не має що їсти…» [40].
Незважаючи на те, що окупанти обдирали селян, останні були виробниками, а не
споживачами продовольства, оскільки мали свою присадибну ділянку. З неї вони
платили податки і харчувалися. Навіть у такі скрутні часи у селян знаходилися деякі
надлишки, які вони могли запропонувати голодуючим жителям міст. Для цього їм
навіть не треба було їхати в найближче місто.
Отже, політика окупаційних властей в економічній сфері носила
експлуататорський характер. Її першочерговою метою було забезпечення вермахту всім
необхідним. Потреби місцевого населення вважалися другорядними, що спричинило
гострий дефіцит продуктів і голод у містах і селах України.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається нацистська політика голоду, яка була впроваджена на
окупованій території України в роки Другої світової війни. Аналізуються її цілі,
особливості, методи.
Ключові слова: окупація, окупаційні влади, голод, продовольча політика,
продукти харчування, продовольчі картки, заробітна плата.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается нацистская политика голода проводимая на
оккупированной территории Украины в годы Второй мировой войны. Анализируются
ее целы, особенности, методы.
Ключевые слова: оккупация, оккупационные власти, голод, продовольственная
политика, продукты питания, продовольственные карточки, заработная плата.
SUMMARY
In the article is examined the Nazi policy of hunger conducted on the territory of the
Ukraine during the years World War II occupied. Are analyzed it they are entire, special
features, methods.
Key words: occupation, occupational authorities, hunger, food policy, food products,
food cards, wages.
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УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В
РОБОТАХ РАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
М.О.Бистра, М.В.Кириченко
У розвитку суспільства надзвичайно важливу роль відіграє діяльність інтелігенції
– найбільш прогресивної його частини, здатної продукувати культурні досягнення, які
визначають місце країни в світі. Особливо роль інтелігенції зростає в період
докорінних соціальних перетворень і, насамперед, складних умов розвитку суспільства,
з якими пов’язані трагічні події Великої Вітчизняної війни. Новітні тенденції розвитку
історичної науки на сучасному етапі пов’язані із зростанням уваги до антропологічного
чинника, тобто до висвітлення історії окремих людей. Тому актуальним з наукової
точки зору представляється підхід радянських дослідників до вивчення проблематики
української інтелігенції зазначеного періоду, який значно відрізняється від сучасних
концептуальних та методологічних засад історичної науки.
Історіографія зазначеної теми має досить обмежений неузагальнений характер.
Єдиною працею, у якій зроблено спробу аналізуються праці радянських дослідників з
вивчення української інтелігенції в роки Другої світової війни, є колективна
монографія “Інтелігенція Радянської України...”[1]. Проте недоліками праці є аналіз
обмеженого кола історичних досліджень, відсутність періодизації історіографії, ідеологгічна спрямованість зроблених авторами висновків. Серед сучасних вітчизняних
дослідників, які торкалися аналізу доробку радянських істориків із зазначеної проблематики, можна виділити М.М.Кузьменка та О.А.Прохоренко [2]. Проте згадані дослідники не ставили перед собою завдання у повній мірі оцінити досягнення та недоліки
радянської історіографії щодо висвітлення питань пов’язаних з життям інтелігенції у
важких умовах війни. Отже, зазначена проблема не була предметом спеціального
дослідження потребує висвітлення на основі сучасних методологічних підходів.
Метою даної роботи є аналіз здобутків та недоліків радянської історіографії у
висвітленні історії української інтелігенції періоду Великої Вітчизняної війни.
Джерельну базу дослідження складають праці радянських дослідників, що торкаються
історії української інтелігенції в роки війни.
Кількість праць радянських вчених, які тією чи іншою мірою розкривають
проблему діяльності інтелігенції зазначеного періоду, є досить значною. Дані праці
© Бистра М.О., Кириченко М.В., 2010
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доцільно розподілити за хронологічним принципом, що дозволяє прослідкувати
провідні тенденції, особливості, здобутки і прорахунки історичної науки на кожному з
етапів.
Проте спочатку слід з’ясувати місце, яке радянські історики відводили інтелігенції
в соціальній структурі радянського суспільства. За визначенням радянських вчених
інтелігенцією називався соціальний стан суспільства, який професійно займається
розумовою працею. У суспільстві інтелігенції відводилася роль міжкласового
прошарку, який співпрацює з робітничим класом (як домінуючим) та колгоспним
селянством. Також одним з напрямків діяльності інтелігенції радянські дослідники
визначали згуртування її навколо Комуністичної партії з метою пропагування
радянського способу життя, комуністичного виховання молоді. Отже, саме з таких
позицій розглядали інтелігенцію історики радянської доби.
Перший період радянської історіографії досліджуваної проблеми окреслюється
воєнними та першими післявоєнними роками – 1941-1955 рр. Діяльність радянської
інтелігенції, задіяної на фронті та в тилу, висвітлюють брошури П.Н.Поспєлова,
С.В.Кафтанова, праці П.Юдіна та інших авторів, які вийшли в роки війни [3]. У
повоєнний період слід виділити працю М.П.Кіма, який започаткував загальноприйнятий у радянські часи концептуальний підхід щодо визначення всієї діяльності
інтелігенції в руслі культурного будівництва в СРСР [4]. У цей період було зроблено
спроби охарактеризувати діяльність окремих категорій інтелігенції. Так, діяльність
науково-педагогічної інтелігенції висвітлює А.Я.Синецький [5]. Особливості праці
медиків у воєнних умовах схарактеризовані в праці “Очерки истории медицинской
науки и здравоохранения на Украине” [6]. Звичайно, публікації першого періоду мали
загальний, описово-фактографічний та відверто пропагандистський характер, проте
заслугою авторів є збір і первина обробка матеріалу.
Другий період радянської історіографії досліджуваної проблеми охоплює 19561969 рр. і обумовлюється офіційним відходом від політики сталінізму, який дав
поштовх до розширення тематики історичних досліджень. Активізації досліджень
сприяла й підготовка багатотомної “Історії Великої Вітчизняної війни Радянського
Союзу 1941-1945 рр.”. Опубліковані в даний період збірки документів і матеріалів
розширили джерельну базу, що надало можливість створити фундаментальні праці з
Великої Вітчизняної війни, в яких окреслюється проблема участі у війні радянської
інтелігенції.
У 1960-х рр. з’являються перші узагальнюючі праць з історії радянської
інтелігенції, що розглядають проблему в історичній ретроспективі [7]. Цінність
згаданих публікацій полягає в прагненні їх авторів змалювати загальну картину
формування та розвитку інтелігенції за роки радянської влади. Поряд з цим,
аналізуються питання змін у складі інтелігенції, підготовки висококваліфікованих
кадрів, умов життєдіяльності представників інтелектуальної праці в роки Великої
Вітчизняної війни. Проте загальним недоліком зазначених праць є подання фактичного
матеріалу без урахування специфічних процесів, що мали місце на території різних
радянських республік. До того ж, науковці не ставили перед собою завдання аналізу
історії окремих категорій інтелігенції.
Серед інших праць доцільно виділити монографію А.Г.Бондара і Ю.О.Курносова
[8], у якій автори вперше виділили основні шляхи формування радянської інтелігенції.
Однак у монографії процес формування кадрів української інтелігенції розглядається в
загальному контексті соціалістичного будівництва в СРСР. У даний період з’являються
праці, в яких подається характеристика діяльності окремих категорій інтелігенції. Найбільшого висвітлення у радянських істориків отримала діяльність науково-педагогічної
інтелігенції. Проте учительська проблема представлена лише в плані забезпечення шкіл
педагогічними кадрами, відсутній аналіз соціального складу вчителів, джерел
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поповнення, еволюції їх світоглядних позицій [9]. Історія вищої школи в роки Великої
Вітчизняної війни розроблялася дослідниками (М.Р.Круглянський, Є.В.Чуткерашвілі,
А.Г.Бондар та інші [10]) у двох аспектах: підготовка вищими навчальними закладами
фахівців для фронту і внесок професорсько-викладацького складу в розгром
нацистських окупантів.
Діяльність медичної інтелігенції та підготовка медичних кадрів у екстремальних
умовах Великої Вітчизняної війни розглянуті в працях дослідників М.К.Кузьміна,
Д.Д.Кувшинського, а також у колективних працях з історії охорони здоров’я в СРСР та
в УРСР [11]. Недоліком зазначених робіт є однобічне висвітлення діяльності медиків у
тилу, відсутність аналізу їх психологічного становища, героїзація дій лікарів.
Формування кадрів військової інтелігенції розглядається в працях Д.А.Воропаєва,
А.М.Іовлева, Ю.П.Петрова та ін. [12]. У центрі досліджень науковців внесок
Комуністичної партії у підготовку військових кадрів, забезпечення збройних сил
кадрами політпрацівників, у розгортання діяльності військових навчальних закладів.
Певні аспекти діяльності селянської інтелігенції періоду Великої Вітчизняної
війни знайшли відбиток у працях Ю.В.Арутюняна, С.П.Лаути [13]. Радянські історики
відзначали провідну роль селянської інтелігенції в мобілізації села на виконання
виробничих завдань. Ю.В.Арутюнян у своїй монографії навів детальні дані про
кількісний склад селянської інтелігенції УРСР, виділив окремі групи селянської
інтелігенції, одним з перших звернувся до проблеми питомої ваги жінок серед
представників керівного складу радгоспів.
Проблемам мистецької інтелігенції присвятили свої дослідження А.А.Роміцин,
П.К.Суздалєв, Л.В.Максакова [14]. Так, Л.В.Максакова відзначила значення творчої
діяльності митців у піднятті бойового духу воїнів. Основні завдання діяльності акторів,
музикантів та художників у воєнний час авторка вбачала в обслуговуванні військових
частин і громадянського населення. Проте монографія не дає змоги виділити характерні
особливості діяльності мистецької інтелігенції, оскільки предмет дослідження є досить
вузьким.
Наукові розвідки, які висвітлюють діяльність священиків у роки Великої
Вітчизняної війни, стосуються в основному територій сучасної Західної України, де
християнська церква традиційно відігравала досить значну роль у духовному житті
суспільства. У працях Г.О.Суглобова, О.О.Осіпова [15] акцентувалася увага на
співпраці окремих священослужителів з гітлерівцями. У роботі В.М.Бачинського [16]
УАПЦ подавалася як штучне утворення нацистів з метою гноблення українського
народу. Таким чином, згадані радянські дослідники переважно обмежувалися
засудженням дій священиків у роки війни, залишаючи невисвітленими причини
колабораціонізму серед представників даної категорії інтелігенції.
Серед досліджень радянських істориків можна виділити праці, що спеціально
присвячені діяльності партійної інтелігенції в період війни. У ряді праць
узагальнюється досвід Комуністичної партії у формуванні радянської інтелігенції,
висвітлюється турбота партійних структур про розвиток творчого потенціалу
інтелігенції, активізацію її діяльності [17]. Так, Г.Д.Комков [18] зробив спробу
охарактеризувати ідейно-політичну роботу КПРС в 1941-1945 рр., проте праця
стосується СРСР загалом, а ситуація в УРСР детально не аналізується. Радянські
історики характеризують джерела та шляхи формування партійної інтелігенції, її місце
та роль в радянському суспільстві, стосунки з робітничим класом та селянством. Проте
значним недоліком зазначених праць є недостатній обсяг інформації щодо якісного
складу інтелігенції, яка працювала в партійних органах.
Таким чином, у дослідженнях радянської історіографії 1956-1969 рр. чітко
проглядається галузевий принцип. Дослідниками був започаткований розподіл
інтелігенції на окремі категорії, кожну з яких вчені спробували охарактеризувати,
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базуючись на існуючій у суспільстві ідеології керівної ролі Комуністичної партії.
Найбільш широко висвітлюється підготовка та діяльність інженерно-технічних кадрів,
а також науково-педагогічної інтелігенції. Праці радянських істориків, які містять
узагальнюючі дані про діяльність української інтелігенції, розглядають процес
формування представників розумової праці зазначеного періоду в руслі культурного
будівництва в СРСР. Дослідження історії західного регіону України в роки Другої
світової війни стало основним об’єктом праць, присвячених викриттю представників
“буржуазно-націоналістичної ідеології” та боротьбі з уніатами.
Наступний період розвитку історіографії охоплює період 1970-1984 рр. Під
впливом політичних змін з початку 1970-х рр. розпочався процес реанімації
сталінських концептуальних підходів до висвітлення історії радянського суспільства. У
цей період виходить узагальнюючі праці з історії радянської інтелігенції СРСР [19], а
також історії інтелігенції країни періоду Великої Вітчизняної війни [20]. Проте вони
не відображають особливостей історії інтелігенції в УРСР.
Серед спеціальних публікацій, присвячених безпосередньо участі інтелігенції
Радянської України в боротьбі проти німецьких окупантів, можна виділити працю
Ю.О.Курносова [21], у якій автор аналізує діяльність на фронті та в тилу різних
категорій інтелігенції. Ряд праць третього періоду історіографії висвітлює діяльність
науково-педагогічної інтелігенції [22]. Що стосується підготовки спеціалістів певного
профілю, то в основному історики звертали увагу на інженерно-технічні кадри для
промисловості та залізничного транспорту [23]. Діяльність наукової інтелігенції
Української РСР у роки Великої Вітчизняної війни на основі значного документального
матеріалу розкрито в монографії І.І.Ладивіра [24]. Особливості діяльності медичних
кадрів знайшли висвітлення в працях М.К.Кузьміна [25]. Проте автор розглядає
проблему у традиційному ракурсі героїзації діяльності медиків, уникаючи опису
складних умов їх роботи. Діяльність селянської інтелігенції СРСР у період Великої
Вітчизняної війни висвітлив у своїй роботі М.І.Лихоманов [26]. Дослідження діяльності
священиків в роки війни, характеризуючи її як зрадницьку, було зроблено
К.Дмитруком, С.Кривошеєвим [27]. Що стосується праць цього періоду, присвячених
партійній інтелігенції, то вони досить ґрунтовно висвітлюють діяльність партійців у
тилу, а деякі наукові розвідки присвячені аналізу підпільних партійних та радянських
органів на окупованій території СРСР [28].
Отже, історіографічний процес 70-х – І пол. 80-х рр. ХХ ст. характеризується
поглибленням проблематики дослідження, накопиченням значного фактичного
матеріалу і увагою до різних професійно-галузевих груп інтелігенції, насамперед
інженерно-технічної та наукової. Проте ідеологічний тиск з боку держави не дав
можливості дослідникам вийти на якісно новий рівень узагальнень.
Четвертий період розвитку радянської історіографії окреслюється 1985-1990 рр. і
пов’язаний з початком пошуків нових концептуальних підходів. У цей час з’являються
неординарні наукові розвідки. Радянські дослідники, отримавши розширений доступ до
архівних фондів, спецсховищ бібліотек, змогли ввести до наукового обігу чимало
невідомих фактів, які стосуються процесу формування та діяльності інтелігенції, у тому
числі і в роки Великої Вітчизняної війни. У 1986 р. вийшла монографія „Социальное
развитие советской интеллигенции”[29], у якій надається всеохоплююча
характеристика історії формування, складу та місця в соціальній структурі радянського
суспільства різних соціально-професійних категорій інтелігенції.
Значний науковий інтерес викликає наукові розвідки М.В.Коваля, який уперше в
радянській історіографії надав характеристику становища інтелігенції в період
нацистської окупації, зокрема показав життя священнослужителів [30]. Автори
звернулися до окремих аспектів діяльності представників розумової праці. Можна
виділити дослідження Е.І.Гракіної [31], у якому показана праця радянських учених під
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час Великої Вітчизняної війни. Узагальнюючий матеріал щодо патріотичної діяльності
селянської інтелігенції подається в праці В.Н.Майна [32]. Питання турботи партійних
органів про інтелігенцію також отримали продовження в працях дослідників цього
періоду історіографії [33].
Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що основну увагу радянські історики
зосередили на вивченні безпосередньої участі представників усіх категорій інтелігенції
в бойових діях на фронті, у партизанських загонах, у партійному і комсомольському
підпіллі; діяльності інтелігенції в радянському тилу тощо. Серед досягнень радянської
історіографії досліджуваного питання слід відзначити збір, узагальнення фактичного
матеріалу, розробку теоретичних підходів до вивчення проблеми місця і ролі
інтелігенції у житті радянського суспільства, поділ представників розумової праці на
різні категорії та визначення характерних рис кожної з них. Проте, приділяючи головну
увагу кількісним характеристикам проблеми, радянські історики натомість оминали
увагою питання соціальних проблем та національного складу інтелігенції.
Представники розумової праці здебільшого сприймалися як об’єкт партійного впливу, а
не самодостатній суб’єкт історичного процесу. Ми можемо констатувати, що радянська
історіографія, виходячи з кон’юнктурних політичних засад і принципів, розглядала
досліджувану проблему тільки з класових позицій. Суттєвою рисою всіх наукових
розробок радянського періоду була апологетика ролі Комуністичної партії в
культурному будівництві на території України.
Тому, віддаючи належне дослідженням радянських вчених, які торкалися окремих
аспектів історії української інтелігенції періоду Великої Вітчизняної війни, необхідно
мати на увазі, що більшість їх висновків застаріла, а фактологічна база потребує
суттєвого розширення і уточнення. Проте доробок радянської історіографії і нині є
складовою дослідницького процесу, який вже з наукових позицій аналізує події
минулого.
Звичайно, наведені в статті праці не вичерпують переліку публікацій, які
торкаються окремих аспектів досліджуваної проблеми, оскільки вона є системною і
багатоаспектною. Згадані дослідження виокремлені з широкого загалу через те, що
вони складають основу історіографічного доробку радянських істориків у вивченні
історії української інтелігенції в роки Великої Вітчизняної війни.
РЕЗЮМЕ
У статті розглянуто широке коло праць дослідників радянської доби щодо питань
пов’язаних з українською інтелігенцією періоду Великої Вітчизняної війни, запропоновано
періодизацію розвитку радянської історіографії проблеми, виділено праці істориків,
присвячені окремим категоріям інтелігенції. Зроблено спробу аналізу досягнень і недоліків
радянської історіографії згаданої наукової проблеми.
Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, інтелігенція, радянська історіографія.
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен широкий круг работ исследователей советской эпохи
оносительно вопросов, связанных с украиснкой интеллигенцией периода Великой
Отечественной войны, предложена периодизация развития советской историографии
вопроса, выделены работы, посвященные отдельным категориям интеллигенции. Сделана
попытка анализа достижений и недостатков советской историографии упомянутой научной
проблемы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, интеллигенция, советская
историография.
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SUMMARY
In article the wide range of works of researchers of the Soviet epoch of the questions
connected with украиснкой by intelligency of the period of the Great Patriotic War is considered,
the periodization of development of the Soviet historiography of a question is offered, devoted the
works to separate categories of intelligency are allocated. Attempt of the analysis of achievements
and lacks of the Soviet historiography of the mentioned scientific problem is made.
Keywords: the Great Patriotic War, intelligency, the Soviet historiography.
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ПРОМИСЛОВИЙ ТРАВМАТИЗМ ШАХТАРІВ ДОНБАСУ В РОКИ ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
Т.М. Удалова, О.О Бодня
Ефективність роботи шахт в значній мірі залежить від рівня безпеки праці на
кожному робочому місці. Однак і сьогодні з екранів телебачення, із періодичної преси
ми дізнаємося про нещасні випадки, жертвами яких є гірники. Тому на сьогодення, як і
в досліджуваний період, проблема промислового травматизму на шахтах залишається
актуальною, а історичний досвід може стати у нагоді задля проведення певних змін в
промисловому комплексі.
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В умовах незалежності в українській історичний науці з’явився новий
об’єктивний підхід у вивченні історії Великої Вітчизняної війни, відкриваються нові
недосліджені сторінки. Проблематика вивчення різних аспектів промислового
травматизму розглядається у 20 – 30 рр. ХХ ст. в узагальнюючих працях, присвячених
вугільній промисловості. Серед радянських дослідників треба відзначити А. Стугарьова
і Я. Полесіна, сучасні – О.В. Бровар [1]. Але в зазначений період тематика дослідження
недостатньо висвітлена та потребує подальшої розробки. Це обумовлювалось певними
політичними мотивами. Радянська влада намагалась приховати аварійність,
травматизм, смертність на шахтах, щоб не псувати свій авторитет. Так, кількісні
показники нещасних випадків на підприємствах згідно з даними гірничотехнічної
інспекції є набагато нижчими, ніж по тим підприємствам в порівнянні з матеріалами
лікарень, які іноді просто були відсутні [2].
Джерельною базою дослідження є документи державного архіву Донецької
області, опубліковані збірники документів, наукові праці та статті періодичних видань.
Метою цієї статті є аналіз промислового травматизму шахтарів Донбасу в роки Великої
Вітчизняної війни та підготовка рекомендацій щодо шляхів вирішення зазначених
проблем. Об’єктом дослідження виступають шахтарі, які своїми зусиллями героїчно
видобували вугілля задля перемоги. Предметом зазначеної тематики є комплекс
проблем, пов’язаних зі складною ситуацією на шахтах Донбасу.
Процес видобутку вугілля є надзвичайно складним і трудомістким. Він вимагає
значних фінансово-матеріальних та технологічних витрат, фізичних зусиль та
відповідних людських ресурсів. Люди у цьому відношенні є однією з найважливіших
ланок, оскільки їх праця постійно пов’язана з ризиком для життя. З огляду на це
першорядною проблемою вугільної галузі залишається саме збереження їх життя, а
отже – створення та забезпечення належним умов праці. Адже, не є таємницею, що
нещасні випадки та загальний травматизм постійно супроводжують процес
вуглевидобутку. Сотні шахтарів щороку стають інвалідами, віддають своє життя у
боротьбі за “чорне золото”, дружини втрачають чоловіків, матері – синів, діти –
батьків [3].
Напередодні війни Донбас був важливим вугільним центром. У 1940 р. приріст
вугілля був вищим, ніж загалом за останні два роки. Якщо за 1938 р. видобуток
збільшився на 2,7 %, то за 1940 р. – на 11,8 %. Шахтарі Донбасу відзвітували 94,8 млн.
т сировини або 52,2 % всесоюзного масштабу. В першій чверті 1941 р. інтенсивність
перевершила зазначені планові норми. У 1940 р. видобуток на одного працівника за
місяць становив 26,1 т, що є досить значним показником. Забезпеченість технікою
шахт, підвищення рівня кваліфікованості працівників, а також творча активність давали
позитивні результати [4]. Так, у 1940 р. на підприємствах було 2,6 тис. врубових
машин, 10,4 тис. відбійних молотків. За рівнем механізації Донбас був на першому
місці в світі. Високі темпи видобутку вугілля в передвоєнні роки визначалися
постановами ЦК ВКП(б) від 23 жовтня 1939 р. “Про партійно-масову роботу на шахтах
вугільної промисловості Донбасу” та рішенням РНК СРСР від 31 березня 1940 р. “Про
роботу вугільної промисловості Донбасу”. В цих документах підкреслювалась важлива
роль партійного керівництва в організації господарських питань. На підприємства було
покладене завдання в короткий термін значно підвищити виробничі темпи видобутку
вугілля. Система заробітної платні у вугільній промисловості була підпорядкованою,
заборонялись звільнення інженерно-технічних працівників [5].
Контроль за технікою безпеки на виробництві покладався на гірничотехнічну
інспекцію та профспілки, діяльність яких була обмежена владою. Вже 29 червня 1941 р.
у стенограмі ради керівників вугільними трестами зазначалась важливість підвищення
рівня технічної безпеки у зв’язку з військовими діями, а також боротьба з
диверсантами. Тому встановлювалось завдання не тільки охороняти гірників,
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виробництво, але й усі шахти, проводити ефективну евакуацію шахтарів під час
авіаційних нападів. Зазначалось, що найважливішим питанням є стан техніки безпеки.
За червень місяць 1941 р. по комбінату “Сталінвугілля” значно підвищилися випадки
травм. Це було обумовлено тим, що керівники шахт відводили на другий план безпечну
працю. В умовах війни потрібно було навести порядок та не допустити ніяких аварій,
діяльності ворожих диверсантів. Саме тому нещасні випадки вже розглядались як
політичне явище, і вирішувались за законами військового часу. Йшла мова про
необхідність перекласти частину відповідальності за техніку безпеки на керівників
шахт. Таким чином, на початку війни технічна забезпеченість шахт була достатньо
високою, але це не означало реалізацію безпечних умов праці у зв’язку з високими
темпами видобутку [6].
З початком мобілізації та перебудовою промисловості на військовий лад змінився
кількісний склад робітників. Замість кваліфікованих працівників до роботи взялися
юнаки, жінки, які не були спеціалістами в цій важкій професії. Традиції соціалістичних
змагань набули ще більш широкого розмаху, але все це виконувалось в ризикованих
умовах. Перед захопленням Донбасу німецько-фашистськими військами вугільна
промисловість внаслідок евакуації та знищення устаткування, фактично перестала
працювати. Під час окупації німецьке командування намагалось відновити видобуток
вугілля, використовуючи труд місцевого населення та військовополонених. Для них
шахти стали справжнісіньким пеклом, місцем, звідкіля не можливо було повернутись.
У директиві рейхсміністерства зі справ окупованих східних областей про використання
радянських людей зазначалося, що слід підготувати для нещадної експлуатації
російських копалин вугілля достатню кількість місцевих робітників. Окупанти
покладали великі надії на ефективність праці українців [7]. Полонених червоноармійців
примушували працювати з такою наполегливістю і в таких нелюдських умовах, що
вони дуже швидко гинули. Смертність працюючих на шахтах становила 12 %. Про
подібне свідчить, наприклад, статистика колишнього дирекціону №14 (Сніжнянський
район Сталінської області), де на гірничих роботах у шахтах №2, №10, №15-біс, №18 та
№27 із 5000 працюючих червоноармійців загинуло 3700 [8]. Німці намагались
відновити вугільний комплекс задля потреб фронту, але досягти бажаних результатів їм
не вдалося, і при відступи ліквідували його.
26 жовтня 1943 р. Державний Комітет Оборони видав наказ „Про першочергові
заходи щодо відбудови вугільної промисловості Донецького басейну”, в якому
зазначалися в першу чергу шахти Донбасу. Важливість швидкого повернення Донбасу
до промислового комплексу Радянського Союзу диктувало необхідність прискореного
введення в дію шахт, які не відповідали нормам техніки безпеки. Виключна важливість
відновлення вугільної промисловості підкреслювалась тим, що ДКО заборонив
мобілізацію до лав армії робочих та інженерно-технічних працівників [9].
Для того, щоб більш ретельно вивчити різновиди нещасних випадків варто
проаналізувати дані, що подані в таблиці № 1.
Таблиця № 1.
Причини промислового травматизму по шахтам Сталінської області за 1944 – 1945 р. на
100 осіб [10].
Причини
випадків

нещасних По всій області По комбінату
По комбінату
за 1944 р.
Сталінвугілля за Артемвугілля за
(у %)
1945 р.
1945 р.
(у %)
(у %)
1. Обвали та обвалення 10,7
7,58
6,44
породи та вугілля
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2. Падіння
шматків
породи та вугілля
3. Під час підривних робіт
4. Під час транспорту
людей та вугілля
5 Під час підйому та
спуску
людей
та
вантажів
6. Дія струму
7. Ушкодження
механізмами
8. Під час роботи з
ручними
інструментами
Всього випадків
Коефіцієнт смертельних

37,3

30,3

29,97

1,99
13,99

1,19
12,59

0,76
12,49

2,9

1,68

2,79

0,48
2,9

0,44
4,34

0,22
2,94

3,4

2,1

4,47

117,3
2,59

85,6
2,18

89,5
2,9

Отже, як засвідчують дані таблиці, найбільша кількість нещасних випадків
припадає на обвали та падіння породи, вугілля. Це пов’язано насамперед із
незадовільним проведенням гірничих робіт, які досягали згідно з даними
гірничотехнічної інспекції по Сталінвугіллю 25,6 %, а по Артемвугіллю – 35,5 % усієї
протяжності робіт. Особливо високий відсоток незадовільних гірничих робіт по
трестам Сталінвугілля, Куйбишеввугілля, Рутчєнковвугілля, Горловськвугілля,
Калінінвугілля. Обвали породи пояснюються недостатньою кількістю промислової
деревини, низьким рівнем кваліфікованості новоприбулих робітників, порушенням
паспорту кріплення та недбалістю інженерно-технічних кадрів. Незадовільним було
забезпечення касками, спеціальним взуттям та рукавицями. Значним є відсоток
травматизму під час транспортування шахтарів та вантажів. В даному випадку має
значення не тільки стан підземних шляхів та вагонного парку, але й обставина того, що
через велику протяжність гірських робіт, працівники, незважаючи на заборону,
нехтували цими правилами, щоб зберегти сили. Недостатньо проводилось навчання
техмінімуму працівників та безпечному веденню робіт. Між іншим, протягом 1944 р.
до комбінату Сталінвугілля прибуло нових робочих – 19,2 %, по Артемвугіллю –
22,8 %, а всього по області – 20,4 % [11]. Мала місце висока плинність кадрів.
Підвищення кваліфікації робітників займало виключне значення у справі боротьбі
з травматизмом, особливо у зв’язку з механізацією процесів на шахті. Так, у 1938 р.
було підготовлено звіт з травматизму на декількох шахтах Макіївського району та
з’ясовано, що у робітників, які здали іспит по технічному мінімуму на відмінно,
кількість зареєстрованих травм була на 40 % меншою, ніж у інших працівників.
Навчання працівників по наданню першої медичної допомоги та самодопомозі
проводилось недостатньо, індивідуальні пакети не видавалися. Становище з
транспортуванням травмованих з шахти до лікарні, а також діяльність травмпунктів на
місцях залишалось незадовільним. Загалом по Донбасу за 1944 р. на 100 робітників
було зафіксовано 44,3 нещасних випадків, 340,9 непрацездатних днів, а за 1945 р.
випадків – 27,8, непрацездатних днів – 281,1 [12].
Промисловий травматизм завжди займав значне місце в контексті тимчасової
непрацездатності
робітників,
його
показники
є
досить
неоднорідними.
Проаналізувавши показники травматизму по трестам Сталінської області за 1945 р. на
100 осіб, автори дійшли висновку про те, що по кількості нещасних випадків перше
місце займав трест «Сталінвугілля» - 28 %, найнижчий – «Орджонікідзевугілля» - 1,4 %
[13]. Такі різноманітні показники пояснюються особливостями шахт, рівнем технічної
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забезпеченості, темпами відновлювальних та гірських робіт, кількісний та якісний
склад шахтарів. Значна різниця вказує на те, що не завжди виконувались існуючі
резерви задля зниження травматизму. Все це обумовлювалось злочинною недбалістю
керівників шахт або інженерів. Наприклад, товариш Зорін, начальник гірничо–
технічної інспекції, доповідав: «Я хочу зазначити, що керівники трестів не дозволяють
представникам гірничо–технічної інспекції проводити перевірку техніки безпеки. На
шахті № 39 «Зуєвантрацит» виникла аварія при вибуху метану. Прибув наш інспектор.
Як це відбулося? Механік зупинив вентилятор, завдяки чому місце видобутку
загазувалося, він никому нічого не сказав, замикання і вибух» [14]. Навіть коли
порушувалися правила техніки безпеки, і це бачать інженери, то такі заходи не
припинялись. І таких випадків дуже багато. Варто поміркувати над такими ситуаціями,
які зазначалися на засіданнях гірничо-технічної інспекції. Шахта загазована, приїхав
інспектор, дає наказ зупинити видобуток. Але його наказ ніхто не виконав. Хоча варто
замислитись над таким випадком: «Ситуація подібна, потрібно було зупинити
видобуток, але ж партійний працівник відразу відповідає «Як можливо зупинити
роботу? Ти ж державі шкодиш. Інспектор зупинив роботу, але під час бесіди з
керівниками тресту його звинуватили у співробітництві з фашистами [15]. Таким
чином, головними проблемами на шахтах Донбасу були злочинна недбалість, а також
непосильні плани радянського керівництва якомога швидше підвищити ресурсний
потенціал країни. Тобто, керівники шахт та інженери знаходились у скрутному
становищі. З одного боку – це накази партії, з іншого – життя людей, безпечність праці,
рівень соціального забезпечення. І саме тиск влади вирішив подальшу долю відбудови
економіки за рахунок людських ресурсів. Однак, під час війни іншого вибору, мабуть,
не було, як зібрати всі сили в кулак, зробити все задля Великої Перемоги.
Але були й позитивні заходи у боротьбі з травматизмом на шахтах. У серпні
1943 р. ЦК профспілки гірників Донбасу наголошував, що значна частина лав на
шахтах Донбасу введена в дію без запасних виходів і не має паспортів кріплень. Ряд
шахт не мав аварійних планів. Аварійні гальма на них не приведені до робочого стану,
нагляд за контактами не організовано. Вентиляція і на малих, і на великих об’єктах
перебувала в незадовільному стані. Все це створювало постійно небезпеку для життя
працівників. У ІІІ кварталі 1943 р. на 51 239 гірників тресту «Ворошиловградвугілля»
припадало 1062 нещасних випадки, з них 12 смертельних, у І кварталі 1944 р. в тресті
«Сталінвугілля» сталося 2009 нещасних випадків, з них 97 тяжких і 40 смертельних.
Складну ситуацію з безпекою праці на копальнях тресту регіону констатувала нарада з
питань безпеки праці на копальнях тресту «Ворошиловградвугілля», що проходила
5 жовтня 1945 р. На нараді вказувалося на факти пересидження робітниками у лавах до
18 годин на добу, зіпсованість, а подекуди і відсутність в лавах підіймально-спускового
обладнання, кріплень. 31 серпня 1943 р. президія Центрального комітету галузевої
спілки працівників вугільної промисловості ухвалила постанову «Про стан охорони
праці й техніки безпеки на шахтах звільнених районів Донбасу». Констатуючи недоліки
у постановці даної справи, вона запропонувала не лише карати винних після ретельного
розслідування причини нещасних випадків, а й висувати позови на відшкодування
збитків соцстраху, завдані внаслідок порушення техніки безпеки. 9 лютого 1944 р. був
виданий наказ Сталінської обласної гірничо-технічної інспекції, в якому зазначалось
створити комісії на шахтах по розслідуванню нещасних випадків [16]. У листопаді
1944 р. ДКО ухвалив постанову «Про поліпшення гірничотехнічного нагляду за
правильним веденням гірничих робіт, поліпшення техніки безпеки й охорони праці на
шахтах Наркомвугілля» На виконання цього розпорядження спрямовували свої зусилля
і державні органи, і професійні спілки Після перевірки трестів «Куйбишеввугілля»,
«Будьоніввугілля», «Чистяковантрацит», «Артемвугілля», «Красноармійськвугілля»
бригада відділу охорони праці ВЦРПС підготувала доповідну записку, в якій
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вказувалися наявні недоліки. Особливу тривогу викликала недосконала вентиляція,
кріплення лав нестандартними підпорами, незабезпеченість шахт інертним пилом,
незадовільний стан підйомників, відсутність достатньої кількості виходу з лав, спуск на
підземні роботи недосвідчених гірників без належної попередньої підготовки і
навчання [17]. Навіть восени 1944 р. формування воєнізованих гірничорятувальних
частин не було завершено. Після перевірки було вжито заходів для ліквідації вказаних
вузьких місць. Відновлено 56 і створено 8 нових гірничорятувальних станцій, посилено
кріплення лав довжиною 634 км, встановлено досконалішу вентиляцію та інше
обладнання. Ці та інші кроки дозволили подолати небезпеку аварій на 60 шахтах [18].
Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що
у вугільній промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни всі зусилля
робітників були зосередженні на підвищенні видобутку ресурсів. Потрібно було
задовольнити потреби військового комплексу, підвищити обороноздатність країни,
зміцнити економічний потенціал, створити державні резерви сировини. Тому партійні
органи ставили за мету виконати або перевиконати потрібні норми. Але це не могло
відбуватися без урахування наднормованого робочого дня, нехтуванням правил техніки
безпеки. Навіть під час авіаційних ударів, евакуація шахт не проводилась, гірники
продовжували працювати. Радянське керівництво не приділяло особливої уваги у
вирішенні зазначених проблем, лише в середині 1944 р. ці питання розглядаються
профспілками та гірничо-технічною інспекцією. Особливістю вугільної промисловості
є те, що безпечність праці в шахтах навіть при відмінному устаткуванні є
непередбачуваним процесом, і нещасні випадки завжди будуть актуальним питанням,
але все ж таки злочинна недбалість у вертикалі керівництво-гірник і сьогодення
залишається головним чинником. Потрібно матеріально заохочувати безпечну працю,
та відчуття працівників, що з них вимагаються не високі темпи виробництва, а
збережені людські життя.
РЕЗЮМЕ
У статті автори розглядають промисловий травматизм на шахтах Донбасу в роки
Великої Вітчизняної війни. Дослідники надають кількісний аналіз нещасних випадків,
визначають особливості травматичних випадків, їх характер, причини та шляхи
вирішення владаю поставлених проблем в умовах війни. Автори дійшли висновку про
те, що головними чинниками, що визначають високі показники нещасних випадків,
залишались злочинна недбалість та непосильні економічні вимоги партійного
керівництва.
Ключові слова: шахтарі Донбасу, нещасні випадки, промисловий травматизм,
Велика Вітчизняна війна.
РЕЗЮМЕ
В исследовании авторы рассматривают промышленный травматизм на шахтах
Донбасса в годы Великой Отечественной войны, определяют основные особенности,
характер, причины, пути решений властью указанных проблем в условиях войны.
Авторы приходят к выводу о том, что главными факторами, которые определяли
высокие показатели несчастных случав, были преступная халатность и сверхплановые
экономические требования партийного руководства.
Ключевые слова: шахтеры Донбасса, несчастные случаи, промышленный
травматизм, Великая Отечественная война.
SUMMARY
In research authors consider industrial traumatism on mines of Donbas in days of the
Great Patriotic War, define the basic features, character, the reasons, ways of decisions the
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power of the specified problems in the conditions of war. Authors come to a conclusion that
the criminal negligence and super planned economic requirements of party management were
primary factors which defined high indicators unfortunate accidents.
Keywords: miners of Donbas, accidents, industrial traumatism, the Great Patriotic War.
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ББК Т3(2)622-72’’
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ У ПРЕСІ
ДОНЕЧЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
(1939–1941 рр.)
К.О.Галка
Психологічний чинник протягом усієї історії людства був украй важливим у
перебігу війн. Стан суспільної свідомості, що воювали, неодноразово ставав
вирішальним фактором перемоги чи поразки країн у збройному протистоянні.
Формування образу ворога у свідомості населення напередодні війни у всі часи було
могутнім засобом ведення психологічної війни. Особливо ефективним став цей засіб у
тоталітарних державах з їх могутнім апаратом масової пропаганди. Однією з таких
держав був СРСР у 1930-х роках. Починаючи з моменту приходу Гітлера до влади, саме
Німеччина стала розглядатись як найбільш вирогідний ворог країни, і це одразу
відбилося в офіційній пресі. Упродовж майже всього передвоєнного десятиріччя
виходить велика кількість публікацій, які формували негативний імідж Німеччини в
очах радянських громадян. У 1939 р. найбільш важливими чинниками, які вплинули на
характер зображення Німеччини в офіційній радянській пропаганді, та, відповідно,
пресі стали розв’язання нацистами бойових дій проти західних країн та підписання
радянсько-німецького пакту про ненапад.
У радянській історіографії був відсутній критичний підхід і до аналізу радянської
пропаганди в цілому, і до ролі преси зокрема [1-2]. Переглядаючи такі погляди, сучасні
автори наголошують, зокрема, на повній несамостійності преси в досліджуваний
період, наявності грубих пропагандистських помилок радянського партійнодержавного керівництва [3]. Із сучасних праць найбільший інтерес становлять роботи
російських дослідників, присвячені вивченню «образу ворога». О.Сенявська, яка в
низці праць розробляє проблематику воєнної антропології, простежує динаміку образу
ворогу в громадській думці російського та радянського суспільства у війнах ХХ
століття [4]. А.Фатєєв аналізує систему формування такого образу в державній
пропаганді СРСР у повоєнний період 1946–1954 рр. [5]. Спеціально ж тема образу
нацистської Німеччини в пресі Донбасу напередодні війни ще не розглядалася.
Мета статті – проаналізувати характер, особливості та еволюцію зображення
Німеччини у донецькій пресі від підписання радянсько-німецького пакту про ненапад
(серпень 1939 р.) до початку Великої Вітчизняної війни (червень 1941 р.).
В якості джерела використано обласну масову щоденну суспільно-політичну
газету «Социалистический Донбасс» – орган Сталінського обкому, Сталінського
горкому КП(б)У, Сталінського обласного виконавчого комітету. Проаналізовано
матеріали газети. за період серпень 1939 – червень 1941 рр.
Протягом досліджуваного періоду на сторінках газети «Социалистический
Донбасс» були опубліковані численні матеріали, пов’язані з Німеччиною: виступи
державних посадовців, статті, замітки, репортажі, нариси, звіти, огляди іноземної преси
тощо. Більшість з них була опублікована у рубриці «За границей». За змістом їх можна
поділити на наступні групи.
Найбільш важливою була перша група – це публікації, присвячені радянськонімецьким договорам. Поява цих матеріалів, як і самих домовленостей, була повною
несподіванкою для читачів. Адже, ще за кілька днів до першого з договорів, радянські
газети піддавали Німеччину нищівній критиці. 24 серпня 1939 р. серпня газети
обмежились констатацією факту підписання договору про ненапад між країнами та
наведенням його тексту [6].
© Галка К.О., 2010
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Але вже 26 серпня у донецьких газетах була передрукована з «Правды» стаття
«Советско-германский договор о ненападении». Вона була покликана пояснити
читачам причини такої несподіваної зміни курсу радянського керівництва. У статті, поперше, ішлося про припинення багаторічної ворожнечі між двома країнами.
Наголошувалося, навіть, що розбіжності в ідеології не можуть бути перешкодою для
добросусідських відносин між країнами. Також увага читачів зверталася на те, що ця
ворожнеча була результатом «старань ворогів Німеччини та СРСР».
По-друге, підкреслювалося, що насправді ніяких принципових змін у радянській
політиці не відбулося. Головною метою цією політики було назване «збереження
справи миру», а, отже, налагодження зв’язків зі всіма країнами, які поділяють цю мету.
З цієї заяви випливало, що Німеччина після підписання договору з СРСР відмовлялася
від своєї агресивної політики, розкриття якої займало значну частину зарубіжної
хроніки попередніх років.
По-третє,
відзначалося, що договір був подією міжнародного масштабу.
Головною у статті була думка, що пакт дозволить розрядити напругу не тільки у
відносинах двох країн, але й у всьому світі [7].
Тема відносин із Німеччиною займала настільки важливе місце у радянській пресі,
що 1 вересня 1939 р. у передовій статті «Социалистического Донбасса» було
повідомлення про ратифікацію радянсько-німецького договору [8].
До другої групи віднесені публікації, які розкривали участь Німеччини у бойових
діях другої світової війни. Слід зазначити, що радянська преса не використовувала
терміну «світова війна». Іноді, дуже рідко, використовувався термін «Друга
імперіалістична війна» [9], але в цілому публікації в донецькій пресі справляли
враження, що Німеччина бере участь у кількох, мало пов’язаних між собою,
конфліктах: з Польщею, з Англією та Францією, з Бельгією та ін. Тон публікацій був
переважно нейтральним. Зазвичай, наводилися повідомлення обох сторін про ті чи інші
бойові епізоди. Так, у випуску «Социалистического Донбасса» за 12 жовтня 1939 р.
було надруковано повідомлення німецького командування про бомбардування
англійських кораблів німецькими літаками, яке призвело до важких пошкоджень
англійських крейсерів. У тому ж самому номері публікувалося й повідомлення
англійського міністерства авіації про той самий епізод. У ньому зазначалося, що
англійські кораблі не отримали жодних ушкоджень [10-11].
Поступово тон публікацій стає більш дружнім до Німеччини. На сторінках газет
з’являються інтерв’ю з німецькими офіцерами, учасниками боїв [12]. Також
з’являються публікації, які мали удавано нейтральний тон, але саме противників
Німеччини виставляли у негативному світлі. Наприклад, стаття «Бомбардировка
германских городов английской авиацией» у номері «Социалистического Донбасса» за
1 червня 1940 р. розповідала про те, що тактика англійських бомбардувальників
спричинює численні жертви серед мирного населення [13].
У третю групу об’єднані статті, що висвітлюють виступи німецьких лідерів. Ще
за кілька днів до підписання договору про ненапад публікація виступу нацистського
вождя у радянській пресі була б нечуваною. Єдиним можливим виключенням було
використання цитат Гітлера для підтвердження його агресивних планів. Але на цьому
етапі такі публікації стали звичним явищем. Слід зазначити, що вони мали виключно
дружнє до Німеччини забарвлення. Основною ідеєю цих статей було прагнення
Німеччини до миру.
Так, 8 жовтня 1939 р. було опубліковане інтерв’ю Й. фон Ріббентропа з японським
кореспондентом. У ній німецький міністр закордонних справ зазначав, що радянськонімецький пакт був «широким виступом на користь миру». Також він наголошував, що
війну нав’язали Німеччині Велика Британія та Франція попри всі пропозиції фюреру, та
Німеччина все ще готова до підписання перемир’я [14].
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Широко була висвітлена чергова промова Гітлера в рейхстагу 6 жовтня 1939 р.
Йшлося про те, що Польща як держава була повним банкротом та припинила
існування. Це означало, що війна Великої Британії та Франції проти Німеччини більше
не мала ніяких виправдань та була безцільним кровопролиттям. Також наводилися такі
слова Гітлера: «Я заявил о нашей готовности заключить мир. Германия не имеет
никаких оснований вести войну на западе. Западные государства начали войну по
смехотворным причинам» [15-17]. Подібним був і зміст інтерв’ю Гітлера з
американським журналістом. У ньому фюрер наголошував, що мир між Старим та
Новим світом міг стати ідеальною основою для миру в усьому світі [18].
16 травня 1941 р. було опубліковане повідомлення про переліт Р.Гесса до Великої
Британії. Повідомлялось, що він «вважав за можливе, проявивши особисту ініціативу,
добитися миру між Німеччиною та Англією» [19].
Четверта група – це статті, що засуджували агресивні дії Великої Британії та
Франції проти Німеччини та цитати з німецьких засобів масової інформації, які
засуджували подібні ж дії щодо СРСР. Так, після поразки Польщі наголошувалося, що
Велика Британія та Франція ігнорують пропозиції Гітлера про підписання миру:
«Можно было бы предполагать ввиду этого, что правительства Англии и Франции,
подчеркивающие в своих декларациях свое стремление к миру, серьезным и деловым
образом отнесутся к возможности быстрой ликвидации войны. Однако отклики
английской и французской прессы на заявление Гитлера пока не свидетельствуют об
этом» [20]. У січні 1940 р. вийшла ціла низка статей, в яких йшлося про засудження
німецькою пресою спроб Великої Британії та Франції підштовхнути Швецію та
Норвегію до війни з СРСР на боці Фінляндії [21-24].
П’ята група включає поточні повідомлення з Німеччини: публікації про
економічні відносини Німеччини з іншими країнами, внутрішню ситуацію у Німеччині.
І, на відміну від попереднього періоду, коли такі публікації були майже виключно
негативними, тепер ці повідомлення мали нейтральне або навіть позитивне
забарвлення.
Так, у номері газети «Социалистический Донбасс» від 27 серпня 1939 були
розміщені одразу дві статті, присвячені економічним відносинам Німеччини із
Болгарією та Польщею [25-26]. 28 січня газета писала про постановку російських опер
«Князь Ігор», «Борис Годунов» та «Мазепа» у Німеччині [27]. Ціла серія публікацій
була присвячена встановленню повітряного сполучення між Москвою та Берліном [2830].
Поступово розповсюдженим явищем стає публікація цитат з німецької преси, які
підтверджували досягнення СРСР у різних галузях. Так, 16 січня 1940 р.
повідомлялося, що німецька газета «Цвельфурблатт» на помітному місті розмістила
статтю про підготовку криголамів «Седов» та «Й. Сталін» до повернення на
батьківщину. Підкреслювалось, що німецьке видання визнає великий науковий внесок
судовців [31]. А 20 січня цитувалась уже інша газета – «Націонал цейтунг», у якій
вийшла стаття, присвячена Москві. Йшлося про те, як швидко може змінитися обличчя
сучасного міста: «Москва стала другой. Кто будет ее описывать, тот не будет говорить
больше о церквах и башнях, а скажет о благоустроенных асфальтированных площадях,
о красивых светлых домах, широких проспектах, о величественных мостах и гранитных
набережных Москвы-реки» [32].
Таким чином, темами основних груп публікацій у донецькій пресі, що були
покликані формувати образ Німеччини у свідомості радянських громадян, були такі:
- договори між СРСР та Німеччиною;
- бойові дії другої світової війни;
- виступи німецьких лідерів;
- засудження Великої Британії та Франції;
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- висвітлення поточних події у Німеччині.
Головними ідеями публікацій в донецькі пресі в 1939–1941 рр. були:
- дружні відносини між СРСР та Німеччиною;
- агресивні дії Англії та Франції, щодо;
- засудження Німеччиною агресивних випадів Великої Британії та Франції щодо
СРСР;
- намагання Німеччини заключити мир.
Отже, якщо у публікаціях 1933–1939 рр. Німеччина поставала як головний агресор
у Європі та світі, як країна, що постійно загрожує Радянському Союзові, а також
держава з украй важким життям власних мешканців, то після підписання радянськонімецького договору про ненапад, напередодні Великої Вітчизняної війни тон преси
змінюється і формується зовсім інший образ Німеччини.
Такий образ формувався виходячи із зовнішньополітичних цілей радянського
керівництва та, як мінімум, не відповідав дійсному стану речей. Довга та системна
кампанія радянської пропаганди зі створення образу Німеччини як ворога, що велася
раніше, була припинена. Це призвело до певної психологічної «демобілізації»
радянських громадян, їх неготовності до війни та дезорієнтації після нападу Німеччини
22 червня 1941 р.
РЕЗЮМЕ
У статті аналізується характер, особливості та еволюція образу нацистської
Німеччини у пресі Донбасу у 1939–1941 рр. Автор виділяє основні теми публікацій:
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется характер, особенности и эволюция образа нацистской
Германии в прессе Донбасса в 1933–1939 гг. Автор выделяет основные темы
публикаций: договоры между СССР и Германией, боевые действия второй мировой
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SUMMARY
In article character, features and evolution of an image of nazi Germany in a press of
Donbass in 1933–1939 are analyzed. The Author allocates the basic of publications: pacts
between Soviet Union and Germany, operations of the World War II, articles which blame
Great Britain and France, current events in Germany.
Key words: appearance of nazi germanium, appearance of enemy, the press, the
Germany, Socialistic Donbass
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ЦІНА ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ:
ПІДСУМКИ САМОВІДДАНОЇ ПРАЦІ ЖІНОК ПО ВІДРОДЖЕННЮ
ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ НАПРИКІНЦІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
(1944 - 1945 рр.)
І.М. Єсіп
У 2010 році Україна і все людство урочисто відзначило 65-річну річницю
Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Чим далі углиб історії вирушають події того
часу, тим масштабніше бачиться подвиг, здійснений народом у суворі роки військового
лихоліття, який не лише відстояв свою свободу і незалежність, але і вніс вирішальний
вклад до порятунку народів Європи і миру від фашистських варварів.
До питання участі жінок у відновлювальному процесі в роки Великої Вітчизняної
війни автори зверталися неодноразово, як в перші роки відбудовчого періоду [1], так і в
подальші десятиріччя [2], проте, тема продовжує бути актуальною і мало ще вивченою.
Свого часу до даної проблеми зверталися дослідники О.Ф.Шмельова, В.С.Мурманцева,
М.Ф.Хорошайлов, В.І.Кисельов, М.В.Коваль, В.Я.Галаган, а також автор статті [3]. Але
проблема настільки глобальна і багатогранна, що вона продовжує привертати увагу
істориків.
Головною метою статті є підведення підсумків участі жінок у відбудові
промисловості, транспорту і сільського господарства Донбасу на момент завершення
Великої Вітчизняної війни, аналіз кількісних показників чисельності жінок серед
робітників промислових підприємств, а також визначенні ролі жіночого руху у
відбудовчих процесах.
Самовіддана праця трудящих Донбасу, і у тому числі жінок, принесла значні
результати. Всього за два роки після звільнення Донбасу тут було відновлене і введене
у дію 123 основні шахти з 306, що діяли до війни, а також 506 середніх і дрібних шахт
[4]. Вже до березня 1944 р. український Донбас давав 13% довоєнного видобутку
вугілля. Це дозволило відмовитися від завезення вугілля з Кузнецького,
Карагандинського і Кизеловського басейнів в райони країни, які розташовані на захід
від Волги [5]. До кінця війни питома вага Донецького басейну склала в
загальносоюзному видобутку вугілля 26,7% у порівнянні з 4,8% в 1943 році. Вугілля
вже добувалося на трьох шахтах з чотирьох, що діяли до війни [6]. А в 1945 р. гірники
Донбасу видали на-гора 30 148 тис. тонн вугілля, що склало майже 97% від всього
вугілля, що тоді добувалося в Україні [7].
Великий вклад у перемогу над фашизмом внесли і трудівниці металургійної і
коксохімічної промисловості регіону. Вже з жовтня 1944 р. близько 80% необхідного
металу Сталінська область отримала зі своїх заводів. За два роки було виплавлено 1
млн. 250 тис. тонн чавуну, 1200 тис. тонн стали, проведено близько 900 тис. тонн
прокату, 57 тис. тонн труб і 2800 тис. тонн коксу [8].
У Ворошиловградській області на підприємствах металургійної і коксохімічної
промисловості було відновлене і здане в експлуатацію до вересня 1944 р. 7 коксових
© Єсіп І.М., 2010
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батарей потужністю 750 тис. тонн коксу на рік, 2 мартенівських печі на 54 тис. тонн
стали, 9 плавильних агрегатів на 76 тис. тонн чавунного литва і ряд інших об'єктів [9].
Значні результати були досягнуті при відновленні харчової і легкої промисловості
регіону. Так, вже на 1 січня 1946 р. в хлібопекарській промисловості Донбасу діяло 98
хлібозаводів (для порівняння, до війни їх було 92), що виробляли 1426 тонн продукції
на добу. При цьому річний план по випуску хлібобулочних виробів був виконаний на
107,8%, по кондитерських виробах - на 102,8% [10].
В той же час, процес відновлення хлібопекарської промисловості швидше і краще
відбувався в Сталінській, ніж у Ворошиловградській області, де в 1945 р. було
проведено лише 156 тис. тонн муки, або 55,7% від рівня 1940 року [11]. Основна
причина полягала у тому, що ряд керівників області розцінювали відновлення об'єктів
харчової і легкої промисловості як другорядну справу, направляючи більше сил і
ресурсів на відродження важкої індустрії області. Але навіть і ці результати дозволили
значно поліпшити харчування місцевих жителів, а норми постачання продовольством
по картковій системі збільшилися.
До кінця війни було покращено постачання для населення і промисловими
товарами. Це стало можливим завдяки тому, що була відновлена робота всіх
підприємств легкої промисловості регіону. Почали випуск готових виробів всі артілі
Сталінського облтекстильшвейпромсоюза, обласного союзу шкіряно-побутовий
промкооперації. З кінця 1944 р. здійснювалося виробництво взуття на всіх взуттєвих
фабриках Донбасу: у Луганську, Артемівську, Сталіно. І хоча значну частку продукції
складало військове обмундирування, постачання взуттям було поліпшено, але якість
залишала бажати кращого. Таким чином, до кінця війни було завершено відновлення
всіх підприємств легкої і харчової промисловості Донбасу.
Великі результати були досягнуті і у відродженні залізничного транспорту
Донбасу. Вже на 1 січня 1945 р. практично все господарство Північно-Донецької
залізниці було відновлене. В результаті вже у 1943 р., у перший рік після звільнення від
німецьких загарбників Донбасу, дорога виконала державний план вантажених
перевезень на 117%. У 1944 р. Північно-Донецька залізниця також достроково
виконала державний план перевезень. План спільного вантаження вугілля у вагони був
виконаний на 101,1% [12].
Успішно відроджувалася і Південно-Донецька залізниця. За період звільнення від
німецько-фашистських окупантів було відновлено 76% головних і 74% станційних
шляхів, всі вагонні депо і вагоноремонтні пункти. У 1945 р. річний план перевезень
майже за всіма показниками був перевиконаний: спільне вантаження - 117,8%,
вивантаження - 142,3%, робота дороги - 113,8% [13].
Значні результати були досягнуті і при відновленні залізничного господарства
Ворошиловградської області, яке характеризується наступними даними. Протяжність
головного шляху була відновлена на 95,6% від довоєнного рівня, залізничні мости - на
77,8%, паровозні депо - на 94,4%, вагонні депо і вагоноремонтні пункти - у повному
об'ємі. В цілому, до кінця Великої Вітчизняної війни практично все господарство
залізниць Луганщини було відновлене у довоєнному об'ємі [14].
Великий вклад у перемогу внесли і трудівниці сільського господарства регіону. У
напівголодних селах, що залишилися без мужиків, весь тягар з орання землі обрушився
на багатостраждальних селянок-солдаток, вдів і старих. Але не дивлячись на труднощі,
завдяки героїчній праці колгоспниць до 1945 р. було відновлено господарство всіх
колгоспів і радгоспів, освоєно 85% довоєнних посівних майданів [15]. А майдани,
зайняті під овочевими культурами, у Ворошиловградській області склали 27,8 тис.
гектарів, що на 12,8% більше, ніж в 1940 році [16].
За дворічний період після звільнення Донбасу від німецько-фашистських
загарбників, з 1943 по 1945 роки, загальна кількість великої рогатої худоби у
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Ворошиловградській області перевищила рівень довоєнного 1940 р., а в Сталінській
області досягло 90,5% довоєнного [17]. Здолавши труднощі військового часу,
трудівниці полів успішно провели посівні роботи, зібрали хороший врожай і виконали
хлібопоставки державі на 110%. А за високі урожаї сільськогосподарських культур і
розвиток тваринництва у 1945 р. Сталінській області були присуджені перехідний
Червоний Прапор Раднаркому СРСР і друга грошова премія [18].
Таким чином, в результаті ідеологічної дії держави у поєднанні з економічними
інтересами і завдяки самовідданій праці трудящих шахтарського краю, народне
господарство регіону успішно відроджувалося з попелу і руїн. І важливу роль в цьому
зіграли жінки, що складали більше 50% всіх робітників і службовців, всіх тих, хто брав
найактивнішу участь у відновленні зруйнованої економіки країни. Впродовж всього
періоду з 1940 по 1945 роки питома вага жінок, за винятком будівельної індустрії, була
дуже висока. Вони працювали не лише на підприємствах військової промисловості або
обслуговували її, а були мобілізованими і вважалися за бійців армії тилу, де проходив
інший, економічний фронт. І від того, наскільки він був міцний і сильний, залежала і
перемога Червоної Армії на полях битв Великої Вітчизняної.
В той же час, в Донбасі, де завжди чоловічих рук не вистачало, а в роки війни
особливо, доля жіночої праці у народному господарстві була ще вища, що багато у
чому визначалося і специфікою розвитку регіону, було обумовлено рядом чинників.
По-перше, багаті поклади корисних копалин, у першу чергу вугілля, визначили і
пріоритети в економічному розвитку регіону, що склалися ще у 30-і роки. Донбас
перетворився на найбільший вугільно-металургійний район, на долю якого припадало
більше 56% загальносоюзного видобутку вугілля, понад 75% коксу [19], 25% стали,
понад 37% чавуну, 26% прокату [20]. Таким чином, відновлення цих галузей
промисловості безпосередньо було пов'язано з успіхами на фронтах Великої
Вітчизняної війни, а Донбас, що знаходився у безпосередній близькості до військових
дій, повинен був стати базою озброєння і боєприпасів Червоної Армії. Тому на
відродження регіону, особливо важкої промисловості, були кинуті всі можливі сили і
ресурси, людські резерви. Але ж на момент звільнення у Донбасі залишалося не більше
17% довоєнної кількості робітників [21], тому багато в чому вантаж відновлювальних
робіт ліг на плечі жінок, людей похилого віку і підлітків.
По-друге, не слід скидати з рахунків і ряд пропагандистсько-ідеологічних
моментів. Сталінська область разом з її центром - м. Сталіно, в роки війни носили ім'я
“вождя” - товариша Сталіна. У зв'язку з тим, інтерес керівництва країни до Донбасу був
особливий. У той час все, що носило ім'я Сталіна, мало бути “зразком соціалізму”. І не
важливо, як і внаслідок чого були досягнуті деякі “перемоги і завоювання”. Важливий
був результат - доповісти товаришеві Сталіну, що область, яка носила його ім'я,
виправдала покладену на неї “високу довіру партії і вождя народів”. Тому керівництво
області не жаліло “зусиль” для виконання поставлених завдань. Цим пояснюється і
посилена агітація і пропаганда серед місцевого населення, направлена на якнайшвидше
відновлення народного господарства Донбасу, а також ідеологічну дію на жінок. Все це
сприяло тому, що залучення жінок у виробництво було набагато ширше і більше, ніж в
інших регіонах країни, про що свідчать дані з наступної таблиці [22].
Таблиця 1
Співвідношення загальносоюзного показника долі
жіночої праці в окремих галузях народного господарства
Донбасу за 1945 рік (у %)
Середні
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Донбас
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Вугільна промисловість
Металургійна промисловість
Коксохімічна промисловість
Легка промисловість
Харчова промисловість
Залізничний транспорт
Будівництво
Сільське господарство
Охорона здоров’я
Освіта
Всього у народному господарстві

показники по СРСР
35,4
41
52
84,9
49
36
22
66
82
74,5
54,3

42
41
50
88,1
57,3
44
23
71,5
85
86
58,8

+ 6,6
-2
+ 3,2
+ 8,3
+8
+1
+ 5,5
+3
+ 11,5
+ 4,5

Порівнюючи ці показники, видно, що і в 1945 році у більшості випадків у Донбасі
кількість жінок, що працювали у різних галузях народного господарства, в середньому
на 5 - 7% була більше, ніж у порівнянні з іншими регіонах країни. Здавалося б перевага
невелика. Але навіть і за цими малими цифрами стоять десятки і сотні тисяч трудівниць
Донбасу.
Але більш повно представити вклад жінок у відродження народного господарства
Донецького басейну дає можливість таблиця, що дозволяє прослідити динаміку
чисельності жінок, що працювали в найбільш важливих для Донбасу галузях народного
господарства в роки війни [23].
Таблиця 2
Чисельність жінок, що працювали в народному
господарстві Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни
1943 р.
1944 р.
Всього У тому
Всього У тому
%
робоч. числі
робоч. числі
і сл.
жінок
і сл.
жінок
Вугільна пр-ть 62034
9305
15
90893 35988
Металургійна
н/від. н/від. н/від. 76235 31367
промисловість
Залізничний
41172 10559
25
84021 35124
транспорт
Легка пр-ть
740
562
75,9
1858
1637
Харчова пр-ть
3308
1870
56,5
4494
2576
Сільське
22100 11050
50
37743 25137
господарство
(радгоспи)

1945 р.
Всього У тому
% робоч. і числі
сл.
жінок
39,7 71312
30021

42

41,1

72617

29777

41

42

89179

39154

44

88,1
57,3

2711
5677

2214
3150

81,6
55,5

66,6

33593

24019

71,5

%

Ці цифри красномовно говорять про те, яку роль зіграли жінки у відновленні
зруйнованої економіки регіону, скількох зусиль їм знадобилося для того, щоб через два
роки після звільнення від фашистських загарбників, до кінця Великої Вітчизняної
війни, Донбас знов став одним з найбільших вугільно-металургійних районів країни з
високорозвиненим сільськогосподарським виробництвом і став одним з найбільших
культурних і наукових центрів України.
Вклад жінок у захист своєї Батьківщини буде вічним прикладом, що викликає
гордість і захоплення грядущих поколінь, прикладом, який кличе на подвиг. Вітчизняна
війна - одна з героїчних сторінок в нашій історії, під час якої було здійснено багато
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героїчних подвигів. Але особливе місце серед них належить подвигу жінок - патріоток,
трудівниць, бійців.
РЕЗЮМЕ
У статті підбиваються підсумки участі жінок у відбудові промисловості,
транспорту і сільського господарства Донбасу на момент завершення Великої
Вітчизняної війни, аналізуються кількісні показники жінок серед робітників
підприємств, визначаються джерела Перемоги у війні, роль та значимість жіночого
руху.
Ключові слова: відновлення народного господарства Донбасу, Велика Вітчизняна
війна, жіноцтво.
РЕЗЮМЕ
В статье подводятся итоги участия женщин в восстановлении промышленности,
транспорта и сельского хозяйства Донбасса на момент завершения Великой
Отечественной войны, анализируются количественные показатели женщин среди
работников предприятий, определяются источники Победы в войне, роль и значимость
женского движения.
Ключевые слова: восстановление народного хозяйства Донбасса, Великая
Отечественная война, женщина.
SUMMARY
The author in the article works out the totals of participation of women in renewal of
industry, transport, agriculture of the Donbas region in the moment of completion of Great
Patriotic war. The author analyses the quantitative indexes of women among the workers of
enterprises, determines the sources of Victory in war, role and meaningfulness of womanish
motion.
Key words: renewal of national economy of the Donbas region, Great Patriotic war,
woman.
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МАЛОВІДОМА СТОРІНКА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
П.В.Добров
На історичному параді Перемоги 24 липня 1945 року були представлені всі
фронти Великої Вітчизняної війни та роди військ. Проте не всім відомо, що на тому
параді за зведеними полками фронтів, полком Військово-Морського Флоту і колонами
бойової техніки Червоною площею йшли ... собаки зі своїми провідниками.
Застосування собак з військовою метою має давню історію, що дійшла до нас з
історичних пам'яток, наскельних зображень та старовинних літописів. У стародавніх
державах собаки виконували як вартові, так і військові функції: охороняли трофеї і
військовополонених, захищали прикордонні пости, поселення й вдягнені в обладунки
брали участь у боях. Як стверджують пам'ятки, що дійшли до нашого часу, спочатку їх
застосовували для охорони поселень: з настанням темряви собак випускали за стіни
укріплень, і вони при наближенні стороннього здіймали гавкіт, тим самим
попереджаючи варту. Згодом собак почали використовувати для нападу на ворога та
Добров П.В., 2010 р.
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боротьби з ним. На єгипетських пам'ятках зустрічаються зображення стрільців з лука у
супроводі собак, що застосовувалися для нападу і переслідувань. Під час воєн
рабовласницького періоду попереду війська йшли злі великі, фізично міцні собаки, за
ними – воїни-раби й, нарешті, замикали лави воїни привілейованого стану.
У VI столітті до нашої ери халдеї під час вторгнення до Південної Месопотамії
використовували під час атак собак, на яких надягали захисні металеві нашийники з
гострими кривими лезами. За допомогою собак переслідували ворогів та бранців, що
втекли і переховувалися в лісі або по ярах. Собаки несли караульну службу: вартували
селища, військові табори, сховища, в'язниці [1]. Стародавні єгиптяни навчали собак
відшукувати на полі бою живих воїнів. Греки вважали, що собака може бути чудовим
захисником військових таборів і фортець.
Бойових псів залучали у військовій справі більшість стародавніх держав. Так,
карфагенське військо мало цілий собачий легіон - пси нападали на ворожу кінноту,
хапаючи коней за ніздрі. Для захисту від стріл і мечів на тварин надягали панцирі і
кольчуги. Нашийники з великими шипами захищали їх від нападу ворожих собак.
Бойові собаки, за описом істориків, широко використовувалися в Асирії і Вавилоні,
були у військах Дарія і Ксеркса.
За свідченням істориків, величезні бойові собаки захищали колісниці давніх
полководців. Цілі загони собак супроводжували загони Олександра Македонського [2].
Службових собак для варти та безпосередньої боротьби з ворогом
використовували гуни, кельти, римляни і тевтони. Минули тисячоліття, а участь собак
під час воєнних дій не тільки не зменшилася, але навпаки розширилася. Широко
застосовувалися військові собаки в середні віки. Під час іспансько-французької війни у
складі іспанської армії було 4000 службових собак, які допомогли іспанцям у битві біля
м. Валенсії [3].
З удосконаленням вогнепальної зброї відпала потреба у використанні собак як
засобу масового нападу, і вони стали виконувати роль зв'язківців, піднощиків патронів,
донесень тощо. Протягом трьох останніх століть функції собак постійно
розширювалися. Спочатку вони були незамінними помічниками на полюванні, охороні
худоби і жител. Вони також виступали «гладіаторами» на аренах Стародавнього Риму,
«бойовими» в кагортах його легіонів та в іспанських конкістадорів. У ХVII-XIX
століттях, разом з переселенцями європейські собаки почали розселятися в Америці та
Африці. Літопис свідчить, що цар Петро Великий мав в особистому користуванні
собаку, який служив у нього не тільки для охорони, а під час численних військових
походів допомагав підтримувати зв'язок з воєначальниками, доставляючи його накази
та приносячи назад донесення [4]. Тривалий час у військовій сфері собаки задіяні не
були. З появою вогнепальної зброї роль собаки як засобу нападу на ворога зменшилася,
але в міру розвитку військової справи знаходилися все нові і нові засоби їхнього
застосування як помічника. За даними вченого А.П. Мазовера, у 40-х роках ХIХ
століття під час війни на Кавказі у військових укріпленнях на березі Чорного моря
тримали по декілька вартових собак «на пайку від казни», про що зазначалося в одному
з наказів [5].
Службове собаківництво в нашій країні бере початок з кінця XVIII століття.
Російський імператор Павло I своїм рескриптом наказав експедиції державного
господарства закупити в Іспанії собак тамтешньої породи для охорони худоби від
хижаків. Ось рядки указу государя: «... виписати з Іспанії особливої породи собак, що
застосовуються там при вівчарних заводах тому, що приписують їм особливу здатність
тримати стадо в зборі та захищати від хижих звірів, таку породу і можна буде розвести
в Таврії» [6].
Тоді ж на російські землі прибули спеціальні собаки «іспанської породи» мастіно. Чотириногі охоронці стад мали велитенську голову і гострі зуби, міцні груди і
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видовжений корпус, були довгоногі та довгохвості. Пси відрізнялися поступливістю
характеру, підвищеною чуйністю, силою і безстрашністю. Саме такі собаки були
потрібні великим російським тваринопромисловцям.
Уперше чотириногі бійці у військовій справі в нашій країні були застосовані в
1840 році. Підполковник Генерального штабу М. Ніколаєв у 1892 році, вивчаючи хід
Кавказької кампанії, виявив низку донесень, в яких командири давали високу оцінку
собакам авангардних позицій, що виконували обов'язки передових каральних. При
наближенні ворожих шпигунів піднімали гавкіт, попереджаючи про незваних гостей
вартових охорони. Ось як писав про це вчений: «На Кавказі використовувалися змішані
породи гончої з двірнягою [7].
У Росії в 1854-1855 рр. під час Севастопольської облоги собаки застосовувалися в
секретах, які виставлялися попереду ровів, і своїм гавкотом і поведінкою попереджали
про наближення ворога [8]. В Австрії в 1846 році була опублікована стаття професора
Ганса Гросса в «Щорічнику австрійської жандармерії» про застосування службових
собак для розшуку і затримання злочинців й одночасного захисту чинів поліції [9].
Фактично це був початок професійного службового собаківництва.
Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр. в окремих частинах Російської
армії собаки використовувались у вартовій та санітарній службах [10]. Кращим
пошуківцем-санітаром російсько-японської кампанії стала шотландська вівчарка Каро,
яка знайшла і врятувала від загибелі 37 солдатів та офіцерів [11]. Десятки вартових
собак несли службу на бастіонах Порт-Артура.
У Росії в 1905-1907 рр. було зафіксовано застосування поліцією СанктПетербурга і Москви доберманів, німецьких вівчарок, різеншнауцерів, ротвейлерів та
ердельтер'єра [12].
Застосування службових собак в арміях західних країн величезне значення мало
напередодні Першої світової війни 1914-1918 рр. Особливо широко вони були задіяні в
армії Німеччини - 30 тисяч військових собак, у Франції, Англії і США - близько 20
тисяч. У Російській армії під час Першої світової війни налічувалося не більше 300
тварин. Коли в 1916 році в Росії був запропонований на розгляд проект про
використання великих собак для транспортування поранених і в розвідці, він не був
схвалений (князь Щербатих, корифей російського собаківництва, вважав його
«нелюдським») [13].
У квітні 1915 року за наказом командування Південно-Західного фронту було
створено Школу військових вартових і санітарних собак. Її «випускники» непогано
зарекомендували себе в боях, внаслідок чого стало питання про доцільність
застосування псів-воїнів по всій Російській армії. У цей же час з'явився проект
Приклонського, який пропонував використовувати собак як живі міни: нести на собі
заряд вибухівки для руйнування дротових загорож і польових укріплень. Однак ця
ініціатива не знайшла підтримки серед командування [14].
Наступного 1917 року про військових собак не згадували.
У XIX столітті собак почали вводити до штатного розкладу частин і підрозділів
Російської армії.
Становлення і розвиток службового собаківництва за радянських часів пов'язане
перш за все з ім'ям вченого кінолога Всеволода Язикова [15], автора багатьох книг з
теорії дресирування та застосування собак у військовій сфері. Його наукові праці лягли
в основу теорії і практики службового собаківництва в армії, прикордонних і
внутрішніх військах. У 1919 році Всеволод Язиков уперше звернувся до штабу
Червоної Армії з пропозицією організувати школи службового собаківництва в РСЧА.
Наступного року собаки вже були на оснащенні у чекістів. Ще через три роки по всій
країні стали організовувати клуби службового собаківництва і секції любителів собакознавців. 23 серпня 1924 року вийшов наказ Реввійськради СРСР № 1089, згідно з
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яким у Москві при Вищій стрілецько-тактичній школі було організовано Центральний
навчально-дослідний розплідник-школу військових і спортивних собак. Першим
начальником школи був призначений Микита Євтушенко [16].
У тому ж році Фрунзе подав службову записку керівництву Червоної Армії, в якій
з метою економії народних коштів пропонувалося застосовувати в армії собак,
навчених зв'язківській та санітарній службам. Швидко за наказом РВС РСЧА було
створено Центральний дослідний розплідник-школу військового та оперативного
собаківництва «Червона зірка». Першими вихованцями в ньому були шість німецьких
вівчарок (зв'язківці), чотири добермана (розшукові), чотири ердельтер'єра (санітари),
чотири кавказькі вівчарки (вартові), шість лайок (їздові). Також значилися, як
спортивні, п'ять лягавих і три гончих. Разом 32 голови [17].
Перед Центральною та заснованими роком пізніше окружними школами постали
серйозні завдання: підготовка кадрів та впровадження нових видів застосування і
дресирування собак. Зважаючи на відсутність досвіду у цій справі в перші роки активно
залучалися фахівці з боку. У 1926 році для читання лекцій з теоретичних дисциплін
були запрошені професор Фролов, послідовник вчення академіка Павлова, який читав
курс лекцій з вищої нервової діяльності, а лекції з генетики читав доктор біології,
професор Ільїн. Саме вони запропонували організувати при школі науковоекспериментальну лабораторію, яка була необхідна для грунтовнішого вивчення
багатьох питань в собаківництві, таких як теорія і практика дресирування собак,
розведення та вирощування племінних тварин, вивчення їх спадкових задатків і
використання для варти. У школі працював лікар-психіатр Гольц, відомі циркові
артисти Володимир і Анатолій Дурови [18] та багато інших видатних фахівців.
Велася робота щодо використання собак як біологічних індикаторів на
присутність у повітрі і на землі отруйних речовин. Почали проводитися експерименти з
виведення нових службових порід. Поступово, завдяки діяльності Центральної школи
зросла популярність службового собаківництва в країні. Були відкриті клуби та секції в
системі Тсоавіахіму, і з кожним роком їх кількість зростала. Повсюдно проходили
виставки собак. Але одночасно з'ясовується, що гостро не вистачало тварин, здатних
бути помічниками червоноармійців.
Собакознавці в 1931-1934 роках їздили на Північ, до Тіманської та
Великоземельської тундри, на півострів Ямал, Кавказ і в Середню Азію, звідки збирали
і вивозили велику кількість лайок, вівчарок місцевих порід. Згодом всі ці собаки
проходили всебічне випробування на придатність для виконання різних завдань в
РСЧА [19].
У 1930 році слухач курсів військового собаківництва Шошин виступив з
пропозицією про використання тварин для підриву танків. Детальне технічне
обгрунтування вніс командир взводу сьомого полку зв'язку Нітце. У цьому ж році
новий спосіб застосування військових псів було випробувано в Ульянівській окружній
школі і показав гарні результати [20]. Робота над цим методом протитанкової оборони
велася дев'ять років. Перед самою війною нова служба військових собак була показана
Наркомові Оборони, маршалу Радянського Союзу Тимошенку, після чого служба була
взята на озброєння.
У 1934 році на аеродромі в Моніно Московської області були проведені
випробування собак-диверсантів. Їх скидали з парашутом в особливих коробках. На
спині у тварини закріплювалася вибухівка, яку потрібно було скинути на залізничне
полотно або до ворожих літаків. Механізм сідла з вибухівкою був зроблений таким
чином, що собаки не мали загинути. Вони ж не тільки пройшли випробування, але і
проявили рідкісну кмітливість. Наприклад, у собаки на прізвисько Неллі після
приземлення сідло спало. Тоді вона підхопила його зубами і сама донесла до літака
[21]. Назвали цю службу собак повітряно-десантною (у роки Великої Вітчизняної війни
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- диверсійною). Робота в школі велася за трьома напрямами: підготовка собак до
підриву залізничних колій, залізничних та шосейних мостів та нафтосховищ. Для
тренування особового складу і собак на полігоні частини була споруджена парашутна
вишка та майже 100 м залізниці [22].
У період Великої Вітчизняної війни Центральна школа спеціально для бойових
операцій таких собак не готувала. Однак за особистою ініціативою командира 37
загону собак мінно-розшукової служби підполковника А.П. Мазовера в 1943 році на
Білоруському фронті в районі м. Полоцька була використана німецька вівчарка на
прізвисько Діна. Подолавши ділянку шляху від укриття до полотна залізниці та
скинувши там роз'ємний спеціальний в'юк, вона швидко повернулася до вожатого.
Через 15 секунд пролунав вибух, який зруйнував залізничне полотно, й ешелон, що
невдовзі слідував, зазнав аварії, оскільки пуск собаки був здійснений майже назустріч
ешелону ([23].
У лютому 1935 року був призначений новий керівник Центральної школи. Ним
став легендарний Григорій Медведєв. При ньому школа з напіввійськової організації
перетворилася на добре організований військовий підрозділ.
12 серпня - 1 вересня 1935 року група начскладу на чолі з начальником
Центральної школи майором Медведєвим здійснила велопробіг із собаками за
маршрутом Москва - Ленінград - Москва завдовжки 1500 км. Велопробіг
присвячувався до всесоюзного огляду службового собаківництва. Маршрут був
подоланий за 67 годин. Метою пробігу було уточнення нормативів навантаження на
собак при перенесенні ними вантажів, а також перевірка витривалості собак окремих
порід на тривалих маршах. Важливе значення мала і популяризація серед населення
службового собаківництва на шляху проходження [24].
У 1936 році для зясування рівня витривалості собак проводилися численні
випробування. Так, було влаштовано кілька велопробігів з чотириногими служивими на
великі відстані. Особливо важким виявився маршрут в горах Кавказу загальною
довжиною 460 км. Погіршували експедицію погані умови, розмиті дороги. Проте
собаки довели, що здатні переносити тривалі переходи по надто пересіченій місцевості
незалежно від негараздів природи [25].
Перше ж бойове хрещення вихованці школи пройшли в 1939 році. Дві роти
особливого призначення під командуванням полковника Медведєва і воєнкома загону
Олійника були споряджені до Монголії, де взяли участь у розгромі японських військ в
районі Халхін-Голу. У боях використовувалися сторожові та зв'язкові собаки, які
супроводжували 8-у кавалерійську дивізію Монгольської армії. Привозили до Монголії
і протитанкових псів, яких привчали стрімко кидатися під танк, причому з короткої
відстані, щоб він швидко опинявся в «мертвій» зоні кулеметів танку. Під в'юк собаки
закладали протитанкову міну з 2-4 кг вибухівки. Але застосувати їх не довелося, дозвіл
на це не був наданий командуванням [26].
7 грудня 1939 року за завданням Генерального штабу РСЧА була сформована і
відправлена до армії Радянсько-фінського фронту рота їздово-нартових упряжок собак і
взвід собак зв'язку в кількості 49 голів [27]. Добре зарекомендували себе їздові собаки.
В умовах лісистої місцевості і суворої зими вони були незамінні при евакуації
поранених з поля бою, вночі доправляли відрізаним від основних сил підрозділам харчі
та медикаменти. Чотириногі бійці діяли настільки успішно, що вже через два місяці
школа терміново повинна була підготувати до відправки на фронт зведений батальйон
у складі двох рот їздових і зв'язкових собак, причому їхня кількість значно збільшилася
- було відправлено 269 навчених тварин [28]. Їздові упряжки собак виявилися єдино
можливим засобом евакуації поранених з підрозділів, відрізаних від своїх частин.
Група у складі взводу 10-12 упряжок з роти Мусійченка неодноразово у супроводі
провідників у нічний час проникала через передній край до розташувань відрізаного
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підрозділу, постачаючи продовольство і медикаменти, й з настанням темряви знов
поверталася з пораненими до своїх військ.
Під час фінської кампанії, крім їздово-нартових, використовувалися собаки
зв'язку. У цей час виникла непроста проблема боротьби з фінськими снайперами, які
проникали у бойові порядки наших військ, що діяли уздовж доріг поблизу командних
пунктів. Розташовуючись на деревах, вони завдавали чималих втрат чисельності наших
військ, а з боку їх помітити було важко. Наприкінці фінської війни зявилася ідея
використовувати собак для виявлення «зозуль» - фінських снайперів. Лайки, які
зазвичай добре працювали при полюванні на білок, чудово підходили для виконання
такого завдання. На практиці, однак, застосувати таких собак не довелося. 12 березня
1940 р. був підписаний мирний договір між СРСР і Фінляндією.
Внаслідок бойових дій наших військ у Фінляндії виникла думка про можливість
використання чотириногих воїнів в абсолютно новій якості - для виявлення ворожих
мін та вибухових пристроїв. Перед нападом гітлерівської Німеччини на Радянський
Союз у Центральній школі розпочали працювати над методикою дресирування міннорозшукових собак.
Таким чином, на початку 1941 р. Центральна школа військового собаківництва
мала змогу готувати службових собак за одинадцятьма видами служб: караульною,
зв'язку, розшуковою, санітарною, вартовою, протитанковою, диверсійною, хімрозвідки,
авіасігнальною, їздово-нартовою, мінно-розшуковою.
У роки Великої Вітчизняної війни на всіх фронтах діяли полки, батальйони,
загони і роти військових кінологів. Загалом на фронтах було використано 68 тисяч
службових собак [29]: порідних і не дуже, великих і малих, гладкошерстих і волохатих.
До армійських лав разом зі своїми власниками пішли чотириногі солдати з окружних
шкіл і військових розплідників. Були мобілізовані і ті, кого називали двірняжками.
Серед 70 тисяч собак - учасників бойових дій було 42 тисячі безпородних [30]. Усі
вони зробили неоціненний внесок у справу Великої Перемоги над гітлерівською
Німеччиною.
Велика Вітчизняна війна на практиці довела ефективність застосування
службових собак з військовою метою. На початку війни на навчанні в клубах
Тсоавіахіму їх налічувалося понад 40 тисяч, а до кінця війни Радянський Союз вийшов
на перше місце у світі за використанням собак у військовій справі [31]. У період з 1939
р. до 1945 р. було створено 168 окремих військових частин, де застосовували собак. На
різних фронтах діяли 69 окремих взводів нартових загонів, 29 окремих рот
міношукачів, 13 окремих особливих загонів, 36 окремих батальйонів нартових загонів,
19 окремих батальйонів міношукачів та 2 окремих спецполка. Крім цього періодично
брали участь у бойових діях 7 навчальних батальйонів курсантського складу
Центральної школи службового собаківництва [32]. Використовувалося більше 60
тисяч собак [33].
Собаки тоді вирішували різні завдання. Особливою була доля собак - винищувачів
танків. Їх готували до одного-єдиного бою, який був для собаки завжди останнім. Після
тривалих тренувань на навчальному полігоні собаки втрачали ляк перед гуркотом
танку, що вивергав полум'я, а єдиним завданням було забігти під його днище. Заряди
вибухівки закріплювалися в брезентових сумках на спині пса. Досить було торкнутися
штирем-детонатором до танкового днища, й екіпаж ворожого танку гинув... в обмін на
собаче життя.
Собаки протитанкового підрозділу надійно діяли під час оборонних боїв під
Москвою, Сталінградом, Воронежем та інших фронтах. Німецьке командування,
вбачаючи небезпеку в радянських собаках-винищувачах, поширило серед своїх військ
навіть інструкцію щодо боротьби з танковими собаками [34].
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Потреба фронту в протитанкових собаках в 1941-1942 рр. була великою.
Центральною школою військового собаківництва в цей період було підготовлено 13
батальйонів. Ось деякі відгуки щодо застосування протитанових собак в бою.
Кандидат військових наук, доцент, генерал-майор Г.Ф. Бірюков та кандидат військових
наук, полковник Г.В. Мельников у книзі «Боротьба з танками» наводили приклад, як
під Курськом у 1943 році на межі 6-ої гвардійської армії собаками було підбито 12
ворожих танків у районі Тамарівки [35].
За підрахунками, такі собаки-камікадзе знищили близько трьохсот німецьких
танків [36]. Хоча в боях гинуло набагато більше чотириногих бійців. Багато з них не
встигали навіть добратися до гусениць, гинучи на шляху до мети. Їх розстрілювали з
кулеметів і автоматів, нерідко свої (оскільки собака з міною на спині, що не виконав
завдання, становив значну небезпеку). Деяких собак ховали з військовою пошаною, а
власникам надсилали похоронки. Колишні гітлерівські генерали згадували, що
командири їхніх танкових частин наказували відступати, якщо на полі бою з'являлися
собаки-підривники.
Собаки підривали ворожу бронетехніку в боях під Москвою, Ленінградом,
Сталінградом, Брянськом. З директиви начальника інженерних військ Радянської Армії
всіх фронтах від 17 листопада 1944 року: «У Ясько-Кишенівській операції взвід собакміношукачів успішно виконував завдання із супроводу танків. Цей спеціально
навчений взвід супроводжував танки на всю глибину зони оперативних загороджень
ворога. Собаки звикли до їзди на броні танків, шуму моторів та стрілянини з гармат. У
місцях, підозрілих на мінування, собаки-міношукачі під прикриттям вогню танків
робили розвідку і виявляли мінні поля» [37].
Гідно працювали на дорогах війни й їздові собаки. Усього за час воєнних дій було
сформовано близько 15 тисяч собачих упряжок, які доправляли поранених солдатів в
укриття, де можна було надати медичну допомогу. Узимку на нартах, а влітку на
спеціальних візках з поля бою вивезено 700 тисяч важко поранених червоноармійців і
командирів [38]. Їм надавалася термінова медична допомога, багато з них стікали
кров'ю. Між життям і смертю залишалися лічені хвилини. По глибокому снігу швидко,
але обережно везли лайки човники з пораненими. Де машини не могли проїхати, коні
не проходили, собаки робили по кілька рейсів на день. Санітарні загони складалися,
зазвичай, з молодих дівчат, вони не встигали евакуйовувати солдатів з поля бою, щоб
транспортувати до прифронтового шпиталю. В умовах бойових дій, коли розривалася
від вибухів земля, раз у раз лунав свист куль і снарядів, брязкіт гусениць і рев моторів
танків, на допомогу санітарам приходили собаки. Собаки-санітари виконували не
тільки транспортні завдання, вони ще й безпомилково могли відрізнити живу людину
від загиблої, адже багато поранених перебували в несвідомому стані. Чотириногий
санітар лизав обличчя бійцеві до тих пір, поки той не приходив до тями.
У роки війни понад 6 тисяч собак служили міношукачами. За допомогою собаксаперів було розміновано 303 міста та населені пункти (у т.ч. Київ, Харків, Львів,
Одеса, Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт). Обстежена площа в 15 153
квадратних кілометра. При цьому виявлено понад чотири мільйони одиниць ворожих
мін, фугасів та інших вибухових пристроїв [39].
В особовій справі коллі на прізвисько Дік записано: «Призваний на службу з
Ленінграду і навчений мінно-розшуковій справі. За роки війни виявив понад 12 тисяч
мін, брав участь у розмінуванні Сталінграда, Лисичанська, Праги та інших міст.
Головний подвиг Дік здійснив у Павлівську». За годину до вибуху Дік виявив у
фундаменті палацу фугас на дві з половиною тонни і годинниковим механізмом [40].
Після Великої Перемоги легендарний пес, незважаючи на численні поранення, був
неодноразовим переможцем виставок собак. Пес- ветеран дожив до глибокої старості і
був похований із військовою пошаною, як і личить героєві.
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У Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації зберігаються
документи, що розповідають про бойовий шлях мінно-розшукової собаки на прізвисько
Джульбарс, задіяного прирозмінуванні унікальних пам'яток архітектури Праги, соборів
Відня, палаців над Дунаєм. «З вересня 1944 р. по серпень 1945 р., беручи участь у
розмінуванні на території Румунії, Чехословаччини, Угорщини та Австрії, службовий
собака на прізвисько Джульбарс виявив 7468 мін і більше 150 снарядів» [41].
Відмінне чуття невтомного пса відзначали сапери, що були на розмінуванні
могили Тараса Шевченка в Каневі та Володимирського собору у Києві [42]. Наприкінці
війни Джульбарс був поранений і не зміг самостійно брати участь у Параді Перемоги у
Москві. Генерал-майор Григорій Медведєв доповів про це командувачу парадом
маршалу К. К. Рокосовському, а той, у свою чергу, - Й. Сталіну. Верховний
головнокомандувач наказав: «Хай цього собаку пронесуть на руках Червоною площею
на моїй шинелі...» [43]. Кітель без погонів був доставлений до Центральної школи. Там
спорудили щось на зразок лотка. Головному кінологу, підполковнику Олександру
Мазоверову було дозволено не карбувати крок і не віддавати честь
головнокомандувачу, оскільки він ніс на руках бійця 14-ї штурмової інженерносаперної бригади Джульбарса на шинелі Й. Сталіна [44].
21 березня 1945 року за успішне виконання бойового завдання Джульбарс був
нагороджений медаллю «За бойові заслуги». Як зазначалося в наказі, «за успішне
виконання бойового завдання». Джульбарс - єдиний пес, удостоєний такої нагороди.
Собаки розвідки супроводжували наших розвідників у тилу фашистів для
успішного проходження через передові позиції, виявляючи приховані вогневі точки і
засідки. Вони надавали допомогу розвідникам при захопленні «язиків».
Диверсійні собаки використовувалися в партизанських загонах для підриву
залізничних складів ворога. Зазвичай їх скидали на парашутах. На спині у собаки
закріплювався роз'ємний бойовий в'юк, який вони залишали на залізниці перед
підходом поїзда, а потім втікали. Для цього з боку в'юка, так щоб собака міг дотягтися,
кріпилася дерев'яна палиця, висмикнувши яку, він звільнявся від вибухівки.
Використовувалися собаки і в загонах «Смершу» для пошуку диверсійних груп ворога,
особливо для пошуку ворожих снайперів «зозуль». Найчастіше до таких загонів
входили 1-2 стрілецькі відділення, оперативний працівник органів НКВС і НКДБ,
зв'язківець з радіостанцією та вожатий зі службово-розшуковими собаками [45].
На Ленінградському фронті в батальйоні спеціального призначення, яким
командував майор П.А. Заводчиков, привчили собак з вибухівкою в спеціальній сумці
пробиратися проходами у колючому дроті, які німці залишали для перебіжчиків.
Потрапивши в розташування ворога, собаки забігали в бункери, кидалися на двері
дзотів, бліндажів та інших сховищ, де вони відчували людей. При цьому підривники,
вставлені у в'юк з толом, які собаки несли на спині, зачепившись за стінку або двері,
спрацьовували і підривали міну. Спеціальні детонатори для цих мін були
сконструйовані в Ленінградському фізико-технічному інституті АН СРСР під
керівництвом доктора фізико-математичних наук Н.М. Рейнова [46].
Згодом, у зв'язку зі збільшенням у військах протитанкової артилерії потреба у
використанні службових собак для знищення танків зменшилася, тому кількість
підрозділів винищувачів танків скоротилася, а в жовтні 1943 року вони були
ліквідовані.
Разом зі школою підготовки собак-винищувачів танків була створена таємна
група під командуванням майора Воробйова, де здійснювали навчання собак підривати
кораблі. Основною породою у цій групі були вівчарки. Для таких собак шили
спеціальні рюкзачки, куди закладалися вибухівка і спеціальний магнітний детонатор.
Собака підпливав до ворожого корабля, висмикував зубами спеціальне кільце,
рюкзачок вивільнявся і примагнічувався до судна на рівні ватерлінії. Зривник
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спрацьовував через 1 хвилину. Збереглися відомості щодо завданих собакамипідривниками втрат морському флоту ворога: було підірвано два німецьких крейсери, 4
підводних човни і 16 торпедних катерів [47].
За складних бойових обставин, по лісах і болотах, часом непрохідних для людини,
доправляли донесення собаки-зв'язківці. Навіть тяжкопоранений собака, зазвичай,
доповзав до місця призначення і доставляв документ. Собаки зв'язку доставили понад
120 тисяч бойових документів, проклали 8000 км телефонного дроту. Один тільки
рядовий Терентьєв зі своїм собакою Жульбою доставив 4516 бойових донесень [48]. А
ось що написано в донесенні штабу Ленінградського фронту про собак-зв'язківців:
«Шість собак зв'язку, що використовуються 59 стрілецьким полком 42-ї армії, замінили
10 осіб посильних, причому доставка донесень і наказів до бойових охорон
прискорилася в 3-4 рази. Втрати ж собак, навіть за умов великої щільності
артилерійського, мінометного і кулеметного вогню ворога, досить незначні (одна
собака на місяць)» [49].
Так само вміло використовувалися собаки в підрозділах зв'язку в частинах
Брянського фронту. «Собаки зв'язку несуть варту чітко і впевнено. Відзначено багато
випадків, коли за повної неможливості скористатися іншими засобами зв'язку собаки
своєчасно доставляли всі донесення і накази. При цьому навіть важко поранений
собака, як правило, доповзав до місця свого призначення і доставляв донесення» [50].
Вартові собаки використовувалися в бойовій і вартовій охороні, в засідках і
таємниках для вчасного виявлення ворога вночі і негоду. Собака без гавкоту, потягом
повідця і поворотом вказував напрямок небезпеки, що загрожувала.
Загиблим на війні чотириногим бійцям встановлено пам'ятники. Один з них
стоїть у селі Легедзиному під Уманню. Серед порядків Червоної Армії, що відступали
на початку війни, був окремий батальйон Коломийського прикордонного загону, який
мав 250 службових собак. Під час затяжних боїв вище керівництво неодноразово
пропонувало майору Лопатіну відпустити вівчарок, але він не робив цього, хоча було
проблемно годувати й утримувати в порядку чотириногих прикордонників. І в
найкритичнішу мить нескінченних німецьких атак поблизу села Легедзиного, коли
командир відчув, що більше не встояти, він послав в атаку на фашистів ... собак.
Старожили дотепер пам'ятають нестямні, панічні крики, гавкіт і рик, що лунали
довкола. А очевидці говорили, що поранені хвостаті бійці навіть у передсмертних
судомах чеплялися в горло ворога. Не чекаючи такого розвитку подій, німці знітилися і
відступили. 9 травня 2003 року на околиці села, в тому місці, де закінчився цей бій,
було встановлено пам'ятник на честь прикордонників та їхніх чотириногих помічників
[51].
За декілька кілометрів від Легедзиного загиблим собакам, які захищали Київ,
встановили пам'ятник. На ньому написано: «Зупинись і вклонися! ... 150 службових
собак загинули тут смертю хоробрих. Вони залишилися навічно вірними рідній землі»
[52].
Сергей Ярошенко
Сколько сказано слов.
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны...
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас в годы войны!
Стёрлись в памяти клички.
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Не вспомнишь теперь и мордашку.
Мы, пришедшие позже.
Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Ещё помнит собачью упряжку
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда-то его!
Связки мин и гранат
Относили собаки под танки.
Защищая страну
И солдат от нависшей беды.
После боя бойцы
Хоронили собачьи останки
Только нет там теперь
Ни холма, ни креста, ни звезды!
Батальон окружён,
Ни еды, ни снарядов, ни связи.
Свистопляска вокруг
И осколков и пуль круговерть
С донесением псы
Пробирались и близили праздник.
Всем, даруя свободу,
А себе, зачастую, лишь смерть.
И собачья честь
Не замарана подлым предательством!
Жалким трусом из псов
Не отметил себя ни один!
Воевали они
Без присяги, но всё ж с обязательством
Вместе с Армией Красной
Уничтожить фашистский Берлин.
И когда в майский день
На могилы приходим святые.
И святое, храня,
Мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань
И огонь, и цветы полевые
Будут памятью светлой
Будут скромной наградой и им!
65 років минуло з того часу, як вщухли бої. Багатьох засновників нашого
військового собаківництва вже немає, тим більше немає вже й собак - учасників
Великої Вітчизняної війни. Однак пам'ять про безсмертний подвиг чотириногих воїнів
живе.
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РЕЗЮМЕ
В статье освещаются малоизвестные факты использования собак в боевых
действиях Великой Отечественной войны. Приводятся примеры героического
служения животных человеку в качестве связистов, санитаров, саперов, подрывников.
Опыт применения собак в экстремальных ситуациях войны был по достоинству оценен.
Ключовые слова: служебные собаки, боевые действия, связисты, саперы,
санитары, Великая Отечественная война.
РЕЗЮМЕ
У статті висвітлюються маловідомі факти використання собак у бойових діях
Великої Вітчизняної війни. Наводяться приклади героїчного служіння тварин людині у
якості зв’язківців, санітарів, саперів, підривників. Досвід застосування собак в
екстремальних умовах війни був гідно оцінений.
Ключові слова: службові собаки, бойові дії, зв’язківці, сапери, підривники,
санітари, Велика Вітчизняна війна.
SUMMARY
Little known facts of using dogs in battle conditions (actions) of the Great Patriotic War
are elucidated in the article. Examples of heroic service of animals to man as signalers,
hospital attendants, sappers, demolition men are given here. Experience of using dogs in
extremal situations of the war was walked according to their merits.
Key words: serving dogs, combat, signalers, sappers, demolition men, hospital
attendants, Great Patriotic War.
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ББК Т 3 (4 УКР 55) 625-7
ВНЕСОК ДОНЕЦЬКИХ БОКСЕРІВ У РОЗВИТОК ФАЗКУЛЬТУРИ ТА
СПОРТУ ПІСЛЯВОЄННОГО ДОНБАСУ
А.М.Грідін
Сьогодні боксом захоплюється чимало молоді нашої країни. Приклад братів
Кличків, які своїми досягненнями не тільки популяризують цей вид спорту, але й
створюють позитивний імідж нашій країні, зробив гарну рекламу для розвитку боксу в
нашому регіоні, який по праву славиться своїми видатними спортсменами та
спортивними досягненнями. Владислав Засипко, чемпіон Європи у першій найлегшій
вазі у 1973 р., у другому найлегшому – у 1975 р., чемпіон СРСР 1974, 1975 рр.,
бронзовий призер першого чемпіонату світу у Гавані 1974 р.; Олександр Ягубкін,
чемпіон світу у важкій і другій важкій вазі 1982 р., Володар Кубку світу 1983 та 1985
рр., фіналіст кубку світу 1981 р., чемпіон Європи 1981, 1983, 1985 рр., чемпіон СРСР
1982, 1983, 1984, 1987 рр., переможець Спартакіади народів СРСР 1983 р., абсолютний
чемпіон СРСР 1980 р.; Андрій Синепупов, чемпіон світу у легкій вазі серед
професіоналів за версією WBC-1994 та багато інших видатних боксерів відстоювали
спортивну честь нашого регіону та країни на різноманітних змаганнях. Усе це вимагає
від нас не тільки пишатися досягненнями наших боксерів, але й знати історію розвитку
боксу у нашому регіоні, як складову частину історії рідного краю, його видатних
людей.
Донецький регіон надав державі чимало спортсменів, тренерів, призерів,
учасників змагань, олімпіад. Донбас займає гідне місце у спортивному житті держави,
має давні традиції спортивного виховання молоді, розвитку фізичної культури,
зосереджує велику кількість спортивних споруд: арен, стадіонів, спортивних залів
клубів, секцій, будинків спорту тощо. Тому, поставлена проблема є актуальною в сфері
© Грідін А.М., 2010
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сучасного розвитку силових видів спорту в Україні в цілому, а саме боксу, зокрема у
Донецькому регіоні.
Сучасний стан розвитку боксу в Україні і в Донбасі достатньо відомий широкому
колу населення. Але у той же час залишається відкритим питання про зародження,
існування та розвиток силових видів спорту, зокрема боксу.
Такі дослідники, як А.І.Буличов [1], Б.І.Бутенко [2], І.В.Вікторов [3], Б.С.Денисов
[4], М.А.Худадов [5], не ставлячи за мету вивчення історії боксу в нашому регіоні,
досліджують методики удосконалення техніки та тактики у боксі, висвітлюють
технічну підготовку, тренування, основи майстерності боксерів. Отже, в наявності є
спеціальна література для виховання боксерів тренерами, корисна для підготовки до
змагань молодих спортсменів та аматорів. Разом з тим, автори так чи інакше
піднімають у своїх роботах питання про історію виникнення, формування та розвиток
боксу, як спортивної дисципліни. Автори книги "Бокс. Історія, та тактика" А.Є.Тарас та
В.Л.Лялько [6] присвятили окремі її розділи саме цьому питанню.
Дослідники В. Щитов [7], В.А.Сергеев [8], М.П.Савчин [9], будучи фахівцями з
підготовки боксерів до змагань, тренування юних боксерів та їх самостійної підготовки,
вивчають залежність між тренуваннями, психологічною підготовкою боксерів та їхніми
результатами у змаганнях, ставлять питання про те, що саме впливає на психологічний
настрій боксерам спортсмена під час підготовки та під час змагань (психологічні
фактори настрою, депресивного стану, соціологічного та сімейного впливу на молодого
боксера-спортсмена) [10]. Відзначають дослідники і історичний чинник, який відіграє
чималу роль у підготовці та результатах змагань спортсменів. Автори відзначають,
яким чином конкретна історична епоха впливала на психологію людини, а звідси на
стан і формування боксу, що є важливим та цікавим при висвітленні проблеми.
Але в цілому, якщо історія боксу в нашому регіоні і представляла інтерес для
дослідників, то тільки в контексті спеціальних робіт фахівців з підготовки боксерів.
Загальновідомо, що саме після Другої світової війни радянський спорт почав
поступово виходити на світову арену. Вітчизняні «зірки» засяяли на міжнародних
змаганнях, викликаючи захоплення у однією частини зарубіжних глядачів,
роздратування - у іншої, чиє негативне ставлення до СРСР біло однозначно
негативним. В такій ситуації, за думкою політичних лідерів Радянської держави, тим,
хто повинен був символізувати радянський спорт в очах усього світу, слід було
приділяти підвищену увагу [11]. Розвиток фізкультури і спорту в країні став складовою
державної політики як всередині держави, так і на міжнародній арені. Особливої уваги
приділяли таким престижним в усьому світу видам спорту, як бокс, де наші спортсмени
могли показати гарні результати.
У розвитку боксу ще напередодні війни відбувався процес удосконалення
спортивної класифікації. У 1941 р. було введено Єдину всесоюзна класифікація, яка у
зв'язку з початком Великої Вітчизняної війни, звичайно, не могла дістати широкого
застосування. У 1949 р. вона була переглянута. У подальшому, починаючи з 1949 р.,
спортивна класифікація корегувалася на кожний черговий чотирирічний олімпійський
цикл.
Як вже було сказано вище, Сталінська область традиційно мала гарні спортивні
показники. У 1940 році її спортсмени досягли найкращих показників з ГТО.
Cпортсмени Донбасу змогли встановити 3 світових, 12 всесоюзних та 123
республіканських рекордів. У звіті з роботи комітету у справах фізичної культури та
спорту при СНК УРСР у тому ж 1940 році, зазначалось, що успіхами зокрема, слід
завдячувати організації занять з боксу [11]. Так, боксер з м.Сталіно Г.Каци, який
починав свій спортивний шлях ще у довоєнний період, став чемпіоном СРСР [12].
З перших днів війни переважна більшість боксерів області пішли на фронт,
боролися у лавах діючої армії, у партизанських загонах, виявляючи зразки мужності і
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відваги. Багатьом з них не довелося повернутися на ринг. Роки війни заподіяли суттєвої
втрати українському боксу. На фронтах Великої Вітчизняної війни загинули такі відомі
боксери як К.Шередега, П.Солониченко, Т.Загрядський, Н.Хижняк, В.Горієнко,
Г.Рикус, B.Матвєєв, А.Гинзбург, Б.Барановський, В.Лунєв, Л.Сапливенко, В.Хацько,
І.Ахметов, І.Гольдинов, І.Гулирман, К.Милашев, Д.Фидлер, Г.Янкович, М.Сєдих,
Темногород, О.Камельков, П.Слесь, І.Зінченко, П. Андрєєв, C.Демочко та ін. [12].
Шість боксерів були визнані гідними високого звання Героя Радянського Союзу:
Галушкін Борис Лаврентійович, командир партизанською загону, який загинув у липні
1944 у Білорусії; Коротков Костянтин Олександрович – десантник, загинув у квітні
1945 в Австрії; Коропів Володимир Васильович, чемпіон Середньої Азії, командир
взводу розвідки, після війни став письменником; Сироткін Юрій Іванович - воював у
піхоті, полковник, після війни працював суддею з боксу; Биків Леонід Тимофійович –
танкіст, після війни повернувся у бокс як голова секції боксу ДСО "Зеніт" [13].
Військові роки пам'ятні не тільки бойовими подвигами боксерів, але, як це не
дивно, й розвитком юнацького боксу. Перша юнацька секція у Сталіно була створена
ще у 1935 Градополовим, але масового розвитку юнацький бокс тоді не отримав. Зате у
воєнні роки у спустілі боксерські зали навідувалися школярі й учні ПТУ і ремісних
училищ. З числа юних боксерів воєнного часу вийшло чимало відомих спортсменів і
тренерів: О.Булаков, В.Мєднов, С.Мулін, О.Чеботарьов [14].
Але, зрозуміло, що систематична робота щодо розвитку фізкультури і спорту,
зокрема боксу, стала можливою тільки після визволення Донбасу від окупантів. 7
грудня 1943 року було прийнято рішення ЦК КП(б)У та РНК УРСР про відновлення
діяльності Комітету у справах фізичної культури та спорту при РНК УРСР.
Відновлювалась діяльність обласних, міських та районних комітетів з фізичної
культури та спорту. 20 листопада 1944 року вийшла постанова ЦК та РНК СРСР «О
мероприятиях по улучшению массовой физкультурной и спортивной работы в
Украинской ССР» [15]. У ньому підкреслювалась роль Комітету у справах фізичної
культури та спорту при СНК України, як органу державного контролю за роботою
відомств у справах розвитку фізичної культури та спорту.
Невдовзі після визволення Сталінської області від німецько-нацистських
загарбників, відновили роботу спортивні товариства і спортивна громадськість взялася
за відбудову зруйнованого. У 1944 р. повернулись до рідних міст Донбасу
демобілізовані боксери і тренери: І.К.Іванов, М.Романенко, Б.Рисєв, В.Адамайтіс,
М.Мурованський,
Б.Гройсман,
Н.Чорний,
Г.Червинський,
Ю.Замачинський,
А.Бандолєтов, О.Бакман, М.Алексєєв, Я.Фурман, А.Мальцев, Д. Коваленко, І.Гройсман,
І.Винник, Є.Старчак, О.Федяєв, О.Григор'єв, І.Заславський [16]. Вони взяли на себе
обов'язок відродити бокс у Донбасі.
У 1945р. у м.Сталіно була створена секція боксу, яку очолив М.І.Романенко.
Швидко, один за одним, створювалися боксерські колективи у добровільних
спортивних товариствах по регіону: "Девіз", "Лев", "Комуніст", "Мукомол", "Металіст",
"Зеніт", "Стріла", "Медик" [17]. Велику роботу з підготовки боксерських тренерських
кадрів вели міста Маріуполь і Донецьк. Секція боксу м. Сталіно організувала
міжнародні зустрічі з боксерами Риги, Ленінграда, Баку, Каунаса та ін. Проводились
серії міжнародних зустрічей у себе вдома та на виїзді зі спортсменами Данії, Болгарії,
Румунії, Югославії, Єгипту.
У 1944 було відновлено чемпіонати країни з боксу. X ювілейний чемпіонат СРСР,
зірваний у 1941 війною, зібрав 54 боксери з числа фронтовиків та працівників тилу.
Серед них були і донецькі тренери та боксери [18].
Відомо, що в Радянському Союзі, як і в інших прокомуністичних країнах не було
професійних боксерів міжнародного рівня. У 1950 році СРСР приєднався до
Міжнародної Асоціації Аматорського Боксу. Радянські боксери виступали на
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Олімпійських іграх 1952 року, де показали високий рівень підготовки, поряд зі
Східною Німеччиною, Польщею, Угорщиною і Кубою [19].
Через брак досвідчених спортсменів, основний акцент після війни було зроблено
на розвиток юнацького боксу. Але успіхи боксерів Донбасу на 10 післявоєнних
чемпіонатах СРСР, з 1944 по 1953, були досить скромні: 13 медалей (одне перше місце;
три - других; дев’ять - третіх). На то були цілком зрозумілі причини. Саме Донбас,
маючи, як потужний індустріальний центр стратегічне значення для воюючих сторін,
зазнав великих теріальних і людських втрат. Над його відновленням напружено
трудилися усі - від мала до велика, а на напружені тренування просто не залишалось
сил.
Але вже з 1954 р. український, а з ним і донецький, бокс впевнено вийшов на
міжнародний і всесоюзний ринги. Якщо взяти загальну статистику за 1954-1990, на
чемпіонаті СРСР українськими боксерами завойовано 164 медалі (43 золотих, 31
срібних та 90 бронзових), а з урахуванням медалей, завойованих до війни й у перші
післявоєнні роки, боксери України завоювали 190 медалей (46 золотих, 38 срібних, 106
бронзових). 16 медалей (11 золотих, 4 срібних, 1 бронзова) було завойовано на
чемпіонаті Європи, 5 медалей (2 золотих, 1 срібна, 2 бронзових) на чемпіонаті світу
[20].
Найважливішим заходом у відродженні післявоєнного спорту стала
Всеукраїнська спартакіада у Києві 1945 року, присвячена перемозі над фашизмом.
Сталінська область входила до першої групи команд. До неї входили також Київська,
Львівська, Харківська області. Її призерами стали донецькі боксери Василь Соха та
Павел Букрєєв [21]. Узагалі ж Сталінська область на цій спартакіаді зайняла почесне
четверте місце. Четверте командне місце зайняла команда по боксу та з рукопашного
бою [22].
У 1946 році зросла кількість загальна кількість спортсменів по області, що
відіграло суттєву роль у спортивних досягненнях області та республіки. Кращими
спортсменами Сталінської області у 1946 році за матеріалами звіту Сталінського
обласного комітету у справах фізичної культури та спорту були саме боксери: Мальцев,
Ященко, Ілюшенко, Сайко, Вареник, Яковлев, Бойко, Короленко [23].
До війни Донбас мав одну з найкращих спортивних баз у Радянському Союзі. На
цьому ґрунті жваво розцвітало фізкультурне життя, основними принципами якого були
масовість і доступність; бокс у цих умовах набував стрімкого розвитку. Спортсмени
брали участь і у спортивних змаганнях, яких тільки в Україні протягом 1945 р.
відбулося понад п’яти тисяч.
Результати відбудови матеріальної бази фізкультури й спорту проявилися вже
улітку 1946 р., коли стали до ладу стадіони, обладнані спортзали у деяких вищих і
середніх спеціальних навчальних закладах. Так, у Центральному парку культури й
відпочинку в Краматорську були відновлені тенісні корти та боксерські секції,
почалося будівництво відкритого басейну Наступного року більшість спортивних
споруд було відбудовано, з'явилися нові спортивні зали та майданчики, якими жителі
міста користувалися безкоштовно. Відбудова матеріальної бази сприяла відродженню
фізкультурного життя. Було підготовлено багато розрядників та інструкторів з боксу на
громадських засадах. Чималу роль у розвитку масовості боксу відіграло запровадження
з 1946 року нових секційних залів для занять боксом та важкою атлетикою [24].
Вже до 23 квітня 1951 року, коли Національний олімпійський комітет Радянського
Союзу направив до Міжнародного Олімпійського комітету телеграму з проханням
прийняти нашу країну в олімпійську співдружність, по всій країні стали до ладу
стадіони, відбудовувалися будинки фізкультури, інші спортивні бази[25].
Усе це створило підґрунтя для майбутніх перемог на спортивних аренах.
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Централізація управління фізичної культури та спорту сприяла налагодженню
контролю спортивних колективів, товариств, клубів, контролю та їх роботою,
фінансуванням. Це позитивно вплинуло на розвиток донбасівського боксу, на його
подальше формування.
Активізації фізкультурно-спортивної роботи в країні сприяла чергова Постанова
ЦК ВКП(б) від 27 грудня 1948 р. «Про розвиток фізичної культури та спорту» [26].
Вона привертала увагу партійних органів до цієї сфери суспільного життя. Під їхнім
керівництвом боротьба за масовість фізкультурного руху повинна була стати справою
не лише ентузіастів і професіоналів, а й усіх керівників підприємств, установ і
навчальних закладів. Масовий фізкультурний рух розглядався не тільки як засіб
зміцнення здоров'я народу й відволікання молоді від «вулиці», а й як передумова для
високорозвиненого спорту, здатного захищати честь країни на європейських і світових
змаганнях. У 1949 р. юнаки та дівчата почали виконувати нормативи на значок
«Готовий до праці й оборони» (ГПО). У містах працювали фізкультурні колективи.
Кількість значкистів ГПО неухильно зростала, що певною мірою була результатом
масових приписок, але спортивні досягнення дончан неухильно зростали, і це було
реальним фактом. Розпочався новий етап для розвитку та подальшого формування
боксу. Цей вид спорту почав ставати масовим, особливо серед юнаків [27].
У 1949 році обласний центр м.Сталіно перетворився на один з найбільших центрів
боксу в Україні. При міському виконкомі по справах фізичної культури та спорту діяли
так звані "керуючі секції" з видів спорту. Взагалі, їх було сім. Секцію боксу очолював
В.П.Шкода, який став чемпіоном України 1949 р. [30]. Нарівні з масовими,
загальнодоступними змаганнями розгорнулася робота з підготовки спортсменів
найвищого класу. І вже на XV Олімпійських іграх 1952 р. у Хельсінкі, де радянські
спортсмени були дебютантами, лідери Донецького боксу заявили про себе на повний
голос.
Олімпійські ігри посідають особливе місце в історії людства. Це змагання
найвищого рівня, де перемогу виборюють кращі спортсмени світу. До Другої світової
війни спортсмени Радянського Союзу в Олімпійських іграх участі не брали. Перемога
СРСР над німецько-фашистськими загарбниками зумовила докорінні зміни в
міжнародному олімпійському русі. У 1946 р. президент Міжнародного Олімпійського
комітету (МОК) З.Едстрем поставив питання про участь радянських спортсменів у
Олімпійських іграх 1948 року [28].
І хоча питання було вирішене позитивно,
радянська збірна участі у цих іграх не взяла через брак часу на підготовку й різні
формальності.
Першими для спортсменів Радянського Союзу стали XV Олімпійські ігри, які
проводились у Хельсінкі з 19 липня по 3 серпня 1952 року [31]. Вони розглядалися, з
одного боку, як своєрідний звіт про розвиток фізичної культури й спорту за роки
Радянської влади, а з другого, крізь призму «холодної» війни, як двобій з лідером
капіталістичного світу США. До складу радянської делегації увійшов 381 спортсмен,
серед яких було троє дончан. Серед них молодий боксер Федір Осика. Олімпійський
дебют СРСР був блискучий, хоча формально двобій із США закінчився внічию: обидві
команди набралиув неофіційному заліку по 494 очки, розділивши перше місце. У 1952
радянські боксери вийшли на олімпійський ринг. Дебют виявився вдалим - дві срібні і
чотири бронзові медалі.
До 1920-30-х років бокс у Донбасі не набув масового характеру, поодинокі секції
існували тільки в окремих містах, в яких займалось лише 250 осіб. Після війни бокс, як
силовий вид спорту, став особливо популярним серед молоді, а перші успіхи донецьких
боксерів швидко зробили його масовим. Так, до 1950 р. кількість боксерів зросла до 720
осіб, а секції і клуби боксу були розгорнуті у дев’яти містах Донецької області:
Сталіно, Макіївки, Маріуполі, Краматорсьу, Слов’янську, Горлівки, Артемівську [32].
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Успішні виступи наших боксерів на різного рівня змаганнях сприяли розвитку не
тільки боксу, алей взагалі фізкультури і спорту в Донбасі у складний післявоєнний
період.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена внеску спорстменів-боксерів Донецької області у розвиток
фізкультури і спорту в регіоні після Великої Вітчизняної війни. Демонструючи успішні
результати на різного рівня змаганнях, у тому числі й на перших для сборної СРСР
Олімпійських іграх, донецькі боксери сприяли перетворенню боксу на масовий вид
спорту в області, сприяючи загальному піднесенню розвитку фізкультури і спорту в
регіоні.
Ключові слова: історія фізкультури і спорту, бокс, змагання, Велика Вітчизняна
війна, Донецька область.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вкладу спортсменов-боксеров Донецкой области в развитие
физкультуры и спорта в регионе после Великой Отечественной войны. Демонстрируя
успешные результаты на разного уровня соревнованиях, в том числе и на первых для
сборной СССР Олимпийских играх, донецкие боксеры способствовали превращению
бокса на массовый вид спорта в области, способствуя общему подъему развития
физкультуры и спорта в регионе.
Ключевые слова: история физкультуры и спорта, бокс, соревнования, Великая
отечественная война, Донецкая область.
SUMMARY
The article is dedicated to the contribution of sportsmen-boxers of Donetsk region into
development of physical culture and sport in the region after World War II. Showing
successful results of different levels in competitions, also including the first for select team of
the USSR on the Olympic Games, donetsk boxers promoted the transformation of box into
mass kind of sport in the region, futhering the general rise of development of physical culture
and sport in the region.
Key words: history of physical culture and sport, box, competitions, World War II,
Donetsk region.
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ББК Т3(4УКР55)6-75
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В
ШАХТАРСЬКИХ МІСТАХ ДОНБАСУ У 1950-80-і рр.
К. В. Кузіна
Служба побуту – необхідна і важлива ланка у загальному комплексі заходів,
спрямованих на підвищення добробуту населення. Від рівня її розвитку значною мірою
залежить ефективність використання вільного часу. Рівень організації побутового
обслуговування населення важливий для виробничої діяльності, а також впливає на
стабільність кадрів, зменшує їх плинність. Розширення мережі підприємств побутового
обслуговування мало велике значення для залучення жінок до виробничої діяльності,
що було особливо актуальним для шахтарських міст. Формування сфери побутового
обслуговування у гірничих міських поселеннях було процесом довготривалим,
пов’язаним з багатьма труднощами. Недоліки в роботі побутових служб
© Кузіна К.В., 2010
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обумовлювались в першу чергу їх слабкою матеріально-технічною базою, що було
наслідком недофінансування соціальної сфери. Певну негативну роль відіграло їх
периферійне розташування по відношенню до інших великих міст. Однак становлення
мереж побутових підприємств у більшості шахтарських міст відбулось саме в період,
що розглядається. Це вже само по собі було позитивним явищем.
Проблеми організації побутового обслуговування населення в Донбасі не були
глибоко проаналізовані у наукових дослідженнях. Значною мірою недостатня увага
науковців до цієї проблематики пояснюється недорозвиненістю сфери послуг у
Донецькому регіоні, її вторинністю по відношенню до промислового виробництва.
Тому варто звернути увагу на праці Ю. Авласенка, В. Романенка, К. Розиної,
Р. Бесшейка, в яких представлено фактичний матеріал щодо організації роботи служб
побуту як у Донбасі в цілому, так і в шахтарських містах [1]. Враховуючи час
написання цих робіт – радянський період – слід критично підходити до висновків,
зроблених авторами. З нових методологічних позицій проблеми розвитку соціальнопобутового комплексу були дослідженні А. О. Саржаном та у колективній монографії
«Вугільний Донбас у другій половині ХХ століття» [2].
Мета даної роботи – на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури
дослідити проблеми становлення та розвитку сфери обслуговування у монопрофільних
шахтарських містах.
Джерельну базу статті становлять матеріали, що зберігаються у фондах
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України,
Державного архіву Донецької області, опубліковані статистичні матеріали, періодичні
видання.
У 1950-х роках сфера послуг перебувала у зародковому стані, особливо це було
властиво «молодим» містечкам та робітничим селищам. Мережа побутових майстерень
і служб лише формувалась і не могла задовольнити потреб населення. Організації, які
проектували шахтарські селища, не розробляли типових проектів пралень, майстерень,
перукарень тощо. Часто їх розміщували або на перших поверхах житлових будинків,
або у підвальних, барачних та інших непридатних приміщеннях. Крім того, виникали
проблеми із укомплектуванням штату робітників різних побутових служб,
забезпечення їх матеріалами. Тому терміни виконання робіт, як і їх якість, викликали
справедливі нарікання з боку населення [3].
Відповідно до прийнятої класифікації послуги поділялись на промислові та
непромислові. До промислових послуг належав випуск готових виробів –
індивідуальний пошив одягу та взуття, ремонт годинників, взуття, виготовлення та
ремонт меблів, хімічна чистка одягу тощо. До непромислових – послуги перукарень,
фотографії, ремонт квартир, бюро добрих послуг та інше. Перелік послуг, які надавали
побутові служби шахтарських міст у 1950-ті роки, обмежувався ремонтом взуття та
годинників, шиттям одягу, а також роботою перукарень. Кількість таких необхідних в
шахтарських містах підприємств, як лазень та пралень, була нечисленною [4].
Гостро відчувались незадовільна робота побутових підприємств у гуртожитках, де
мешкали в переважній більшості одинаки. Про побутові негаразди в гуртожитку для
гірників шахти № 3 «Добропілля» повідомляв у листі до обласної газети один з його
мешканців: «В общежитии-интернате № 3 нет ни умывальников, ни раздевалки, ни
сушилки… Вернувшись домой с работы в мокрой одежде, не имеешь возможности
обсушиться. Мокрую одежду приходится складывать под кровать» [5]. Багато нарікань
з боку населення викликала нестача перукарень у містах. Наприклад, три перукарні
Дзержинська обслуговували 79,5 тис. відвідувачів на рік. Лише одна перукарня діяла в
Сніжному, і її послугами користувалось 18,6 тис. осіб на рік [6].
Позитивні зміни у сфері побутового обслуговування впродовж 1960-х років
відбувались повільно. Незважаючи на те, що Донбас був одним із високорозвинених у
200

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
промисловому відношенні регіоном з високим рівнем доходів та купівельної
спроможності населення, рівень побутового обслуговування в середині 1960-х років
був одним з найнижчих у СРСР. За обсягом послуг промислового характеру, наданих
мешканцям, Донбас посідав одне з останніх міст, а непромислових – останнє [7]. Варто
звернути увагу на той факт, що в межах регіону існувала диспропорція в розміщенні
побутових служб, а отже, і рівень обслуговуванням населення, яке проживало у різних
місцевостях, істотно відрізнявся. Про це, зокрема, свідчить такий показник, як частка
населення, зайнятого у сфері послуг. У великих поліфункціональних містах до цієї
сфери виробництва було залучено від 13,7 до 17,3 % населення. У середніх містах з
різнобічною спеціалізацією на побутових підприємствах працювало 14-15 % городян. А
от частка населення, зайнятого в сфері обслуговування, в малих шахтарських містах
була мінімальною. У той же час, для цих міст був характерним високий відсоток
незайнятого в суспільному виробництві населення [8].
Про недостатній розвиток сфери обслуговування в шахтарських містах свідчить
неповна забезпеченість населення послугами. Так, в 1967 р. цей показник становив у
Торезі – 69 (у % до норми), Дзержинську – 68,7, Шахтарську – 57,7, а в Селидовому та
Добропіллі – лише 45,6 та 43,9 відповідно [9]. У структурі промислових послуг, які
надавались населенню шахтарських міст у цей час, найбільша питома вага належала
індивідуальному виготовленню одягу (49-56 %), а також ремонту металевих виробів
(20-31 %). У середньому близько 8 % складала частка ремонту взуття, до 5 %
припадало на ремонт одягу. Такі послуги, як ремонт та виготовлення меблів,
індивідуальний пошив взуття, виготовлення та ремонт трикотажних виробів, в
шахтарських містах майже не надавались. Характерно, що навіть пральні були не у всіх
містах. На кінець 1960-х років в Сніжному та Селидовому пралень не було, а пральні
Тореза не обслуговували населення [10].
Якщо порівняти обсяг побутових послуг, яки надавались у розрахунку на одного
мешканця шахтарських міст з аналогічним показником в інших містах Донбасу, то
отримаємо таку картину. У 1965 р. послуг промислового та непромислового характеру
в Добропіллі було надано на 6,2 крб. (в розрахунку на одну особу), Дзержинську –
5,91 крб., Селидовому – 5,21 крб. У той же час, в Донецьку цей показник дорівнював
12,23, Красноармійську – 12,07, Артемівську – 10,26, Жданові – 9,62, Горлівці – 8,87
крб. [11]. До цього слід додати й низький рівень обслуговування. Побутові комбінати
забезпечувались матеріалами не в повному обсязі. Не вистачало кваліфікованих
майстрів, спостерігалась велика плинність кадрів. Отже, годі було сподіватись на
високу якість наданих послуг. Звичайним явищем стала практика, коли мешканці
шахтарських міст віддавали перевагу обслуговуванню у великих промислових центрах.
Недоліки в роботі підприємств сфери послуг у шахтарських міст сприяли поширенню
кустарництва: шили жіночий одяг та хутрові головні убори, виготовляли вироби зі
шкіри, ремонтували радіоапаратуру [12].
Кількість підприємств побутового обслуговування в містах була недостатньою і
не могла задовольнити потреби населення у повному обсязі. Побутові установи
обслуговували не лише міських жителів, а й населення навколишніх сіл. Наприклад, у
середині 1960-х років єдиний у Дзержинську побутовий комбінат, збудований ще після
війни, крім мешканців міста, мав обслуговувати населення міста ім. Артема, селищ
шахт «Північна» та «Південна», де мешкало біля 30 тис. осіб. Обласне керівництво,
незважаючи на численні прохання представників місцевих органів, зволікало із
будівництвом нового комбінату [13].
Протягом 1970-х років мережа побутових підприємств у Донбасі зросла. Так, у
Ворошиловградській області наприкінці 1960 р. нараховувалось 1390 підприємств, а в
1979 р. їх кількість збільшилась до 2622; в Донецькій області – відповідно 2536 та 4573.
Поступово підприємства, які розташовувались у непридатних приміщеннях,
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переводились у нові будівлі [14]. Основними організаційними осередками служб
побуту в містах у цей час були комбінати побутового обслуговування населення.
Подібні комбінати діяли в Дзержинську, Добропіллі, Селидовому, Сніжному,
Шахтарську, Торезі та інших містах [15]. Вони об’єднували низку ательє, майстерень, а
також мали філіали у сільській місцевості. Таким чином було організоване побутове
обслуговування у Дзержинському, Добропільському, Сніжнянському районах.
Більшість побутових підприємств надавали традиційні види послуг: індивідуальний
пошив одягу, послуги пралень, перукарень, фотографій. Водночас не отримували
належного розвитку послуги, пов’язані з організацією занять з фізичної культури та
спорту, туристсько-екскурсійною справою.
На рубежі 1960-1970-х років була зроблена спроба поширити зарубіжний досвід
обслуговування населення через прокатні пункти [16]. Але не завжди вдавалось у
шахтарських містах налагодити їх нормальну роботу. Городяни скаржились на
відсутність у прокаті в достатній кількості товарів. Отже, попит населення на побутові
послуги не задовольнявся ані кількісно, ані якісно.
Наданням побутових послуг займались переважно спеціалізовані підприємства.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо розширення платних
послуг населенню наданих підприємствами та організаціями, для яких надання цих
послуг не є основною діяльністю» та «Комплексної програми з виробництва товарів
народного споживання та сфери послуг 1987-2000 рр.» були розроблені заходи,
спрямовані на розвиток побутового обслуговування населення. Зокрема передбачалось,
що непрофільні підприємства, у тому числі й вугільні об’єднання, будуть залучатись
для надання різних послуг. Як правило, непрофільні підприємства надавали традиційні
види послуг – в галузях житлово-комунального обслуговування, зв’язку, транспорту,
санітарно-курортного лікування, утримання дітей в садах та яслах. Але почали
пропонувати населенню інші види послуг. Це були на перший погляд прості, втім такі
необхідні у повсякденному житті городян: виготовлення теслярських виробів, залізних
парканів, ремонт квартир, обрядові послуги та інші. Для кожного підприємства
встановлювались плани реалізації побутових послуг, але виконувались вони далеко не
всіма. В Селидовому 36 % підприємств не виконали план, більшість з них – це
підприємства вугільної галузі [17]. Основна причина полягала в тому, що підприємства
для надання побутових послуг не мали належної матеріально-технічної бази, а
виділених фондів для цих потреб було недостатньо, часто їх взагалі не було. Тому
керівники підприємств намагались будь-якою ціною знизити встановлені плани. Таким
чином, розроблені заходи не дали очікуваних результатів: суттєвих зрушень у сфері
побутового обслуговування не відбулось.
За 1985-1990 рр. обсяг побутових послуг, реалізованих городянам, зріс.
Наприклад, в Дзержинську у 1985 р. на одну особу припадало 38,2 крб., а в 1990 р. –
44,7; Селидовому – 29,8 та 38,6 крб. відповідно [18]. Але відчутного покращення
роботи підприємств, що надавали ці послуги, не відбулось. Результати вибіркового
анкетування родин, що постійно беруть участь в бюджетних обстеженнях,
продемонстрували, що лише 22 % опитаних відзначили покращення роботи сфери
послуг, 9 % – становище не змінилось, 69 % – погіршення роботи підприємств, що
надають побутові послуги [19]. Вочевидь, негативна оцінка мешканців обумовлена
низькою якістю побутового обслуговування, неврахуванням зростаючих потреб
населення.
У 1987 р. набрав чинності закон про кооперативну діяльність. В шахтарських
містах почали виникати кооперативи. Передбачалось, що вони сприятимуть
задоволенню потреб населення у товарах широкого споживання та послуг.
Найбільшого поширення в містах набули кооперативи, які надавали такі види
побутових послуг: ритуальні, ремонт радіо- та телеапаратури, індивідуальний пошив
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одягу тощо. В 1988 р. в Ровеньках функціонувало 8 кооперативів із загальною
чисельністю 47 осіб. В основному вони діяли у сфері громадського харчування,
видовищ, організації екскурсій. Часом надавали й інші послуги: кооператив
«Орнамент» займався реставрацією пам’яток історії та культури, проектуванням та
оформленням фасадів будинків, кооператив «Вуглик» – збиранням вугілля на гірничих
відвалах. Втім, простежувалась чітка тенденція – найбільше кооперативів створювалось
у громадському харчуванні чи організації дозвілля. Адже надати послуги у цих сферах
було легше, ніж у будівництві житла за умов дефіциту матеріалів [20].
Питома вага кооперативів у загальному обсязі платних послуг була мінімальною.
В Добропіллі в 1988 р. на долю кооперативних організацій припадало лише 0,6 %
платних послуг, наданих населенню міста, у тому числі 1,9 % у обсязі побутових
послуг. Кооперативи зіткнулись із проблемою забезпечення сировиною та матеріалами,
що ускладнювало їх діяльність. Значним в шахтарських містах був відсоток
бездіяльних кооперативів. Так, серед зареєстрованих кооперативів станом на 1 січня
1989 р. в Дзержинську діяло лише 40 %, в Добропіллі – 62,5 %, в Шахтарську – 62,7 %
[21].
Підбиваючи підсумки розвитку обслуговування населення в шахтарських містах,
необхідно відзначити таке. Упродовж 1950-1980-х років в шахтарських містах
відбувалось становлення та розвиток сфери побутового обслуговування населення. У
цьому напрямі було досягнуто певних успіхів, зокрема кількісне зростання побутових
підприємств, розширення переліку послуг, наданих населенню. Водночас побутове
обслуговування населення в шахтарських містах поступалось за багатьма показниками
обслуговуванню в інших містах регіону та України. Незважаючи на розширення мережі
побутових підприємств, їх не вистачало. Відчувалась нестача кваліфікованих
робітників, слабка матеріально-технічна база установ, і, як наслідок, – низька якість
наданих послуг. Подекуди населення шахтарських міст надавало перевагу послугам
побутових підприємств великих міст. У другій половині 1980-х років була зроблена
спроба покращити роботу служб побуту шляхом залучення до надання послуг
населенню непрофільних підприємств та організацій, створення кооперативів. Однак ці
заходи істотних позитивних зрушень не принесли.
Варто відзначити, що питання, розглянуті в статті, далеко не вичерпують усієї
складності та різноманітності теми становлення то розвитку соціально-побутового
комплексу шахтарських міст Донбасу. Існує ряд інших напрямів для наукового
дослідження в межах запропонованої теми – організація медичного обслуговування,
розвиток транспорту і зв’язку тощо.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена проблемам становлення та розвитку мережі підприємств
побутового обслуговування в монопрофільних шахтарських містах Донбасу у 1950-80ті роки. Автор проаналізував основні напрями розвитку сфери послуг та дійшов
висновку про її неспроможність задовольнить потреби городян.
Ключові слова: монофункціональні шахтарські міста, підприємства побутового
обслуговування, сфера послуг.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблемам становления и развития сети предприятий бытового
облуживания в монопрофильних шахтерских городах Донбасса. Автор
проанализировал основные направления развития сферы услуг и сделал вывод о ее
несостоятельности удовлетворить потребности горожан.
Ключевые слова: монофункциональные шахтерские города, предприятия
бытового обслуживания, сфера услуг.
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SUMMARY
The article is devoted to the problems of appearance and development of consumer
service of enterprises in coal-miners’ towns of Donbass in 1950-80th. The author has analyzed
the main directions of development service industry and made conclusions about its low level
and insolvency to satisfy requirement of citydwellers.
Key words: coal-miners’ towns, the enterprises of consumer service, service industry.
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ:
1. Авласенко Ю. Экономика и территориальное планирование бытового обслуживания
населения / Ю. Авласенко, Н. Калиновский, В. Романенко. – Донецк: Донбасс,1968.
– С. 18-22; Розина К. С. Сфера обслуживания и использования трудовых ресурсов
Донецкой области / К. С. Розина // Развитие и размещение производительных сил
Донецко-Приднепровского района СССР на 1971-1975 гг. – Донецк, 1970. – С. 152156; Бесшейко Р. И. Особенности занятости населения в сфере обслуживания в
городских поселениях Донбасса / Р. И. Бесшейко // Градостроительство: респуб.
межвед. научно-тех. сб. / [ ред. Л. И. Шитова]. – К.: «Будівельник», 1973. – С. 37-42.
2. Вугільний Донбас у другій половині ХХ ст.: [колективна монографія] /
[В. М. Василенко, О. М. Данілін, З. Г. Лихолобова та ін.]; під ред. З. Г. Лихолобової.
– Донецьк, 2001. – 340 с.; Саржан А. О. Зміни у соціально-економічній сфері
Донбасу. Друга половина 40-х – кінець 80-х років ХХ ст.: [монографія] /
А. О. Саржан. – Донецьк: ООО «Лебедь», 2004. – 412 с.
3. Державний архів Донецької області (Держархів Донецької обл.),ф. р-2794, оп. 2,
спр. 593, арк. 34.
4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України), ф. р-2605, оп. 8, спр. 612, арк. 7; спр. 1174, арк. 31; Держархів Донецької
обл., ф. р-2794, оп. 2, спр. 593, арк. 34.
5. Навести порядок в общежитиях // Социалистический Донбасс. – 27 декабря. – 1953.
– С. 2.
6. Держархів Донецької обл., ф. р-4249, оп. 1д., спр. 528, арк. 127, 138.
7. Авласенко Ю. Экономика и территориальное планирование ... – С. 18-22.
8. Розина К. С. Вказ. праця. – С. 152-156; Бесшейко Р. И. Вказ. праця. – С. 37-42.
9. Авласенко Ю. Г. Научно планировать развитие сферы обслуживания шахтерских
городов / Ю. Г. Авласенко, Л. П. Зотов, З. И. Радченко // Организация труда и быта
шахтеров Донбасса в условиях пятидневки. – Донецк,1968. – С. 49.
10. Авласенко Ю. Экономика и территориальное планирование ... – С.14-15.
11. Донецкая область в семилетке. Ст. сб. / [ответ. за вып. З. Д. Лях, Н. С. Перун]. –
Донецк, 1966. – С. 113.
12. Держархів Донецької обл., ф. р-3780, оп.2, спр. 114, арк. 214; спр. 557, арк. 72.
13. Там само, ф. п-326, оп. 12, спр. 519, арк. 22.
14. История рабочих Донбасса: в 2-х томах / ред. кол.: Ю. Ю. Кондуфор [и др.]. – Т.2 /
[А. В. Лихолат, Л. А. Беспалова, В. Ф. Близнюк и др.]; под ред. А. В. Лихолат. – К.:
Наукова думка, 1981. – С. 346.
15. Основные технико-экономические показатели работы предприятий бытового
обслуживания населения за 1974 год. Стат. сб. / Донецкое областное управление
бытового обслуживания населения Донецкого облисполкома. – Донецк, 1974. – С. 5.
16. Саржан А. О. Вказ. праця. – С. 231.
17. Держархів Донецької обл., ф. р-4249, оп. 7, спр. 7245, арк. 167.

204

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
18. Реалізація побутових послуг населенню Донецької області за 1985-1993 роки. Стат.
зб. / Донецьке обласне управління статистики. – Донецьк, 1994. – С. 15.
19. Держархів Донецької обл., ф. р-6777, оп. 1доп., спр. 98, арк. 17, 18.
20. Абуладзе В. Это не легкое начало / В. Абуладзе // Ворошиловградская правда. – 20
января. – 1988. – С. 3.
21. Держархів Донецької обл., ф. р-4249, оп. 7, спр. 7652, арк. 11, 16, 19, 53.
Надійшла до редакції 6.05.2010 р.
ББК Т3(4УКР) 627-231
ПРОБЛЕМИ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УРСР (1965-1980-ті рр.)
М.В.Сергєєва
Успіх функціонування будь-якої галузі господарства залежить від правильної
організації праці, від рівня технічного прогресу, який у свою чергу забезпечують
молоді творчі працівники, здатні вирішувати нестандартні виробничі завдання. З
одного боку, можна стверджувати, що молоді спеціалісти не мають достатнього досвіду
та практики роботи, але з іншого боку їх сміливий, неупереджений підхід до
промислових завдань сприяє всебічному розвитку будь-якої галузі людської діяльності.
Проблеми кадрів вугільної галузі УРСР висвітлювались у працях О.В. Ліхолата,
І.М. Маковейчука, Ю.О. Курносова [1], З.Г. Ліхолобової [2], О. Даніліна [3]. Утім,
питання, пов’язані з молодими спеціалістами, досі не цікавили дослідників.
Метою нашої статті є розгляд такої категорії працівників вугільної промисловості
УРСР як молоді спеціалісти: основні джерела їх поповнення, численність, якісний
склад, засоби адаптації до умов виробництва. Під ними ми розуміємо кваліфікованих
інженерно-технічних працівників, які після закінчення навчання вперше направлялися
на виробництво та повинні були відпрацювати у сфері народного господарства
щонайменше 3 роки.
З другої половини 1960-х років, як і раніше, однією з основних передумов
успішного піднесення всього народного господарства був розвиток її паливноенергетичної бази. Особливості нового етапу полягали в тому, що керівництво країни
надавало все більшої уваги видобутку газу та нафти. Проте, не втрачалося значення і
вугілля [4].
Масштаби капітального будівництва шахтного фонду в УРСР до середини 1970-х
років розширювались. Якщо у VIII-ій п’ятирічці було введено 20,2 млн. т. нових
потужностей, то у IX-ій – 31 млн. т. по шахтному фонду та 18,6 млн. т. по фабриках
збагачення вугілля. У ІХ-ій п’ятирічці стали до ладу діючих механізовані шахти
«Самарська»,«Південно-Донбаська», «Червоноармійська-Капітальна», «Молодогвардійська», «Петровка-Глибока», «Октябрська» та ін. У другій половині 1970-х років
темпи поновлення шахтного фонду уповільнились. Хоча масштаби будівництва та
реконструкції об’єктів на діючих шахтах залишалися ще значними. Щорічно у
Донецькому басейні будувались 300 горизонтів та більше 50 горизонтів здавались в
експлуатацію. У Х-й п’ятирічці почали працювати, закладені ще 60-ї роки, великі
шахти ім. Скочинського, ім. Героїв Космосу, ім. ЛКСМУ, «Ворошиловградська» №1,
«Жданівка-Капітальна», ім. Стаханова, «Західно-Донбаська» [5].
Будівництво та введення до дії нових шахт висувало потребу в додаткових кадрах.
Ці потреби збільшувались за рахунок плинності інженерно-технічних працівників.
© Сергєєва М.В., 2010
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Серйозною залишалась проблема змінюваності інженерних кадрів. Найбільший
відсоток змінюваності спостерігався серед начальників ділянок. У другій половині
1960-х років щорічно з різних причин вибувало до 40% дипломованих спеціалістів. Для
прикладу наведемо такі дані: у 1965 р. із загальної кількості начальників шахт було
змінено 18%, головних інженерів – 24%, начальників ділянок – 32,2% [6]. Частково
звільнення інженерів та техніків відбувалось з об’єктивних причин: заклик до лав
Радянської Армії, навчання. Але багато звільнень було і за власним бажанням. При
цьому головними мотивами було незадоволення розмірами зарплати, житловопобутовими та культурними умовами, а також складні умови праці [7].
Це зумовило потребу в додаткових кадрах ІТП. Одним із методів збільшення
кількості інженерів і техніків стала відповідна робота з молодими спеціалістами.
З середини 1960-х років у Донбасі розвивались необхідні, викликані до життя
інтересами великого промислового регіону, форми освіти. Головний наголос у системі
навчальних закладів робився на підготовку інженерно-технічних робітників. Цю
функцію виконували: Донецький політехнічній інститут, Комунарський гірничометалургійний інститут, Дніпропетровський гірничий інститут, Новочеркаський
політехнічний інститут [8]. Навчання здійснювалося за 25 інженерними
спеціальностями. Серед молодих спеціалістів вугільної галузі 60% становили
випускники Донецького політехнічного інституту.
Хоча мережа навчальних закладів була досить розгалуженою, вона не повністю
виконувала завдання, що були на неї покладені. Однією з причин низького освітнього
рівня молодих спеціалістів було те, що поряд із чотирма стаціонарними вищими
інженерно-технічними навчальними закладами діяло ще 3 вечірніх та 9
загальнотехнічних факультетів [9]. Багато з них не могли забезпечити необхідний
рівень підготовки спеціалістів. В Єнакіївському загальнотехнічному факультеті ДПІ
підготовка здійснювалася за 10 спеціальностями, хоча на кожну з них було у
середньому 2,5 викладачів, а успішність у середньому складала лише 71,6% [10]. Ідея
створення цих факультетів передбачала підготовку кадрів для місцевих підприємств на
початку 1960-х років, коли проблема кадрів була найбільш вразливою ділянкою
виробничого процесу. Загальнотехнічні факультети значно знижували конкурс у
провідні навчальні заклади регіону, сприяли збільшенню студентів із низьким рівнем
підготовки.
Спеціалістів із середньою технічною освітою здебільшого готували технікуми.
Великими гірничими технікумами регіону були: Шахтинський імені академіка І.П.
Степанова, Торезький імені О.Ф. Засядька, Рутченковський імені Є.Ф. Абакумова,
Горловський індустріальний технікум. Крім того, здійснювали навчання без відриву від
виробництва 6 вечірніх гірничих технікумів (Макіївський, Перевальський,
Краснодонський, Комсомольський, Снежнянський, Донецький), 14 вечірніх відділень
при технікумах та 17 вечірніх філіалів [11]. Загалом на середину 1980-х років потреба у
спеціалістах з вищою освітою так і не була подоланою, а потреба у спеціалістах з
середньою освітою практично зникла.
Таким чином, завдяки системі вищих та середніх навчальних закладів, що
сформувалась у регіоні поступово збільшувалась кількість молодих спеціалістів на
підприємствах МВП УРСР:
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Таблиця №1
Кількісні та якісні зміни складу молодих спеціалістів у системі МВП УРСР у середині
1960-х – 1980-ті роки [12]
рік

1. 1966
2. 1970
3. 1975
4. 1980
5. 1985
6. 1989
Зміни +%

з вищою % з середньою
загальна
освітою
освітою
кількість
молодих
спеціалістів
4446
2011
45,2
2435
5649
2037
36,1
3612
7825
3098
39,6
4727
9820
4003
40,7
5817
9371
4423
47,2
4948
9238
3284
35,5
5954
+4792
+1273
+3519
207,9
163,3
244,5

%

54,8
63,9
60,4
59,3
52,8
65,5

Як бачимо, за майже 25 років загальна кількість молодих спеціалістів у вугільній
галузі зросла у 2,1 рази. Характерним було те, що на кінець 1980-х років значно
збільшилась кількість спеціалістів з середньою освітою. Потреба в цій категорії
працівників була подолана ще у середині 1970-х років. У 1980 р. на 1 фахівця з вищою
освітою було 3 спеціалісти з середньою освітою. Це є оптимальним співвідношенням
для вугільної галузі [13]. Проте, потреба у спеціалістах з вищою технічною освітою
навпаки ставала ще гострішою.
Таблиця №2
Ступень задоволення попиту МВП УРСР на молодих спеціалістів у середині 1960-х –
1980-ті роки [14]
рік
1. 1966
2. 1970
3. 1975
4. 1980
5. 1985
6. 1989
зміни: +%
всього

заявлено виділено %
7413
5096
4829
7090
6364
-1049
85,8
30792

1366
3890
3339
3329
3352
3288
+1922
240,7
18564

18,4
76,3
69,1
45,5
52,7
60,3

у т.ч. спеціалісти
з вищою %
з середньою
освітою
освітою
638
8,6 728
1057
20,7 2833
1310
27,1 2029
1311
18,5 1918
1138
17,9 2214
1642
1646
+1004
+918
257,4
226,1
7096
38,2 11468

%
9,8
55,6
42,0
27,0
34,8
61,8

Дані таблиці свідчать, що упродовж зазначеного періоду не задовольнялися
повною мірою всі відправлені заяви на фахівців, особливо це відчувалось у недостатній
кількості працівників з вищою технічною освітою.
У другій половині 1960-х років найбільшим попитом у галузі користувались
спеціалісти такого спрямування: з вищою освітою – це «маркшейдерська справа»,
«технологія та комплексна механізація підземних розробок родовищ корисних
копалин», «гірничі машини», з середньою освітою це – «геологія та розвідка родовищ
корисних копалин», «підземна розробка вугільних родовищ». Із заяв на молодих
207

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
спеціалістів близько 80% припадало на гостродефіцитних фахівців гірничої
спеціалізації. Протягом 1965 – 1985 рр. знизити попит на цих фахівців керівництву
галузі так і не вдалося. Так, у 1966 р. із заяв на фахівців з вищою освітою 50% були
відправлені на спеціалістів гірничого профілю, а на середину 1980-х років цей показник
знизився лише до 48% [15].
Таким чином, незважаючи на поступове збільшення численності спеціалістів
потреба в найбільш затребуваних фахівцях задовольнялася лише частково.
Актуальною залишалась проблема прибуття та закріплення молодих спеціалістів
на своєму першому робочому місці.
Таблиця №3
Кількість молодих спеціалістів, що вибували з вугільної галузі (середина 1960-х – 1980ті роки) [16]
рік

загальна
спеціалісти
%
молоді працівники, %
+%
кількість
що вибули
направлені до
молодих
галузі
спеціалістів
1. 1966 4446
1366
30,7 684
15,4 +682 +15,3
2. 1970 5649
3890
68,9 3839
67,9 +51
+1
3. 1975 7825
3339
42,7 4054
51,8 -715 -9,1
4. 1980 9820
3329
33,9 4956
50,5 -1627 -16,6
5. 1985 9371
3552
37,9 5812
62,0 -2260 -24,1
6. 1989 9238
3288
35,6 6146
66,5 -2858 -30,9
Наведені дані свідчать, що з середини 1970-х років із вугільної галузі починається
відтік нових фахівців. Кількість тих, що вибули, стала перевищувати кількість молодих
спеціалістів, які направлялися на підприємства. На кінець 1980-х років щорічно біля
третини нових фахівців залишали підприємства.
Часто фахівці після закінчення навчального закладу не бажали працювати за
розподілом. Вони самовільно залишали підприємства чи шукали якусь причину для
свого звільнення. Щороку збільшувалась кількість молодих спеціалістів, які вибували з
системи підприємств МВП УРСР.
Управління кадрів та навчальних закладів відповідно до постанови ЦК КПРС та
Ради Міністрів СРСР від 30 серпня 1954 року проводило роботу з прийому розподілу та
створення
відповідних
виробничих та житлово-побутових умов для нових
спеціалістів. Найважливішою з причин їх плинності була незабезпеченість житловою
площею. У середині 1960-х років 28,6% молодих фахівців не були забезпечені житлом.
Поступово відбувалось покращення умов побуту працівників, збільшувався фонд
житлової площі. Через 10 років цей показник становив вже 20%. Але, на жаль,
протягом усього зазначеного періоду вирішити житлові проблеми так і не вдалося. На
кінець 1980-х років 14% направлених на підприємства МВП УРСР працівників змушені
були самостійно шукати собі місце проживання [17].
Головними методами повернення молодих спеціалістів на роботу були листизвернення на ім’я батьків, керівників підприємства та установ, де вони працювали.
Відповідальність була покладена на керівників навчальних закладів та директорів
об’єднань, які повинні були розшукувати тих, хто залишив виробництво. Найгірше ця
робота була організована в системі Головного управління робочого постачання [18].
З метою підготовки випускників навчальних закладів до умов виробництва було
створено інститут стажування, який на початку 1970-х років набув поширення. Згідно з
директивними вказівками МВП СРСР у 1973 р. на підприємствах та установах МВП
УРСР почали проводити стажування молодих спеціалістів з вищою освітою [19].
208

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
Відповідальність за хід стажування була покладена на перших керівників підприємств
та організацій або їх заступників. За молодими спеціалістами, що проходили
стажування, були закріплені висококваліфіковані інженерно-технічні робітники [20].
Керівники стажування для кожного стажера розробляли конкретні індивідуальні
плани роботи з урахуванням рекомендацій МВП СРСР. Після проходження стажування
були організовані комісії зі спеціалістів різних галузей для підбиття його підсумків. На
засіданнях рад молодих спеціалістів особи, що пройшли стажування, захищали свої
звіти про його проходження або індивідуальні плани. У галузі на той час було багато
прикладів, коли молоді спеціалісти, які пройшли стажування, були висунуті на вищі
посади та вдало працювали на дорученій ділянці роботи. Так, в об’єднані
«Орджонікідзевугілля» на шахті «Ольховська» О.О. Рибак стажувався на посаді
механіка ділянки, а після закінчення був висунутий на посаду головного енергетика
шахти [21]. Таке стажування на підприємствах та в організаціях давало можливість
молодому спеціалісту швидше набути необхідні практичні та організаторські навички з
виконання своїх обов’язків, ознайомитися зі специфікою роботи, управлінням
виробництвом.
Ці кроки робились також для подолання невідповідності здобутої освіти та
реальним умовам виробництва. У 1985 р. була прийнята вказівка МВП УРСР «Про
вдосконалення стажування молодих спеціалістів». За цим документом від керівників
об’єднань, комбінатів, трестів вимагалась інформація про якість підготовки спеціалістів
у вищих навчальних закладах для узагальнення та доведення до відома керівництва цих
навчальних установ. Для професійного росту нових спеціалістів поширювалась
практика нарад, зібрань та зустрічей молодих спеціалістів та керівних працівників [22].
Важливе значення в адаптації та професійному становленні прибулих ІТП
відігравали ради молодих спеціалістів. Для активного включення нових спеціалістів до
виробничої та громадської діяльності підприємства з середини 1960-х років стали
створювати ради молодих спеціалістів. Вони сприяли технічному росту нових
працівників, проводили виховну та масово-політичну роботу з ними, робили
рекомендації, засуджували недбале ставлення до своїх службових обов’язків. Ради
працювали під керівництвом головних інженерів підприємств. Крім того, вони сприяли
залученню молоді до навчання та потім усіляко допомагали оволодіти обраною
професією. У 1965 році у тресті «Кіроввугілля» навчалися в інститутах і технікумах 672
особи, які були залучені до навчання безпосередньо радами молодих спеціалістів цього
підприємства [23].
На засіданнях рад частіше за все розглядалися питання стажування, хід виконання
індивідуальних завдань, суспільних доручень, стан житлово-побутових умов молодих
спеціалістів. Ради проводили зустрічі інженерів та техніків з ветеранами праці,
організовували виїзди на інші підприємства для обміну досвідом роботи. Одним з
головних завдань рад було залучення молоді до активної участі у раціоналізаторській
роботі. Так, у 1975 році молоді спеціалісти С.І.Тищенко, В.М. Яцук, Л.О. Ізотов внесли
6 раціоналізаторських пропозицій з економічним ефектом 1 млн. рублів [24].
З метою здійснення методичного керівництва, координації діяльності рад у
багатьох об’єднаннях створювались комісії, що працювали під керівництвом головних
інженерів виробничих об’єднань [25]. Найчастіше ради складалися з 3-х секторів:
виробничого, культурно-масового та житлово-побутового. План роботи рад складався
на рік та затверджувався головним інженером шахтоуправління і комітетом комсомолу.
Загальні наради молодих спеціалістів проходили щоквартально, а засідання ради
відбувалися щомісячно.
Отже, упродовж другої половини 1960-х – 1980 років до вугільної галузі
державними установами направлялася значна кількість молодих спеціалістів. Хоча
потреба у спеціалістах з середньою освітою була практично вдоволена, затребуваними
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залишались фахівці з вищою освітою. Протягом всього зазначеного періоду подолати
нестачу спеціалістів гірничого профілю так і не вдалося. На нашу думку, керівництво
галузі намагалося сприяти формуванню стабільних кадрів на підприємствах, але воно
не завжди робило це успішно. Цікавим надбанням цього періоду стало створення рад
молодих спеціалістів, що підтримували фахівців, які щойно вступили на трудовий
шлях. Працюючи разом із комсомольськими об’єднаннями та партійними органами
вони виконували контрольно-спонукальну функцію, тобто активізували участь нового
поповнення ІТП у виробничому та громадському житті колективу підприємства та
намагалися впливати на сферу їх особистісних відносин.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядаються основні проблеми молодих спеціалістів вугільної
промисловості УРСР (1965-1980-х рр.). Акцент робиться на спробах подолання кризи у
галузі завдяки насиченню її новими фахівцями. Автор висвітлює основні методи
боротьби з плинністю кадрів, діяльність рад молодих спеціалістів, стажування під час
навчання.
Ключові слова: молоді спеціалісти, вугільна промисловість, інженерно-технічні
працівники, практики, стажування, ради молодих спеціалістів.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные проблемы молодых специалистов угольной
промышленности УССР (1965-1980-х гг). Акцент делается на попытках преодоления
кризиса в отрасли, благодаря насыщению ее новыми специалистами. Автор освещает
основные методы борьбы с текучестью кадров, деятельность советов молодых
специалистов, стажировки во время обучения.
Ключевые слова: молодые специалисты, угольная промышленность, инженернотехнические работники, практики, стажировка, советы молодых специалистов.
SUMMARY
The article discusses the basic problems of young professionals USSR Coal Industry
(1965-1980-s). Emphasis on trying to overcome the crisis in the field due to saturation of new
specialists. The author describes the main methods to combat employee turnover, activity
Councils young professionals, internships during their studies.
Keywords: young professionals, the coal industry, engineering and technical personnel,
practices, training, unions of young professionals.
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ББК Т3(4УКР55)627-28
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДОНБАСІ У 1965-1985-х роках
О.В.Шимко
Однією з найважливіших форм соціального забезпечення у Радянському Союзі
було пенсійне забезпечення громадян. Існували різні види пенсій: у зв’язку зі старістю,
інвалідністю, втрати годувальника тощо. Витрати на пенсії, як і на різні види допомоги,
здійснювалися за рахунок державного бюджету та коштів державних, кооперативних
підприємств, колгоспів, профспілок та інших організацій. Розміри пенсій були дуже
різними – від 50 до 100 відсотків заробітної плати робітників, службовців та членів
колгоспів. Пенсійне забезпечення у країні було досить великою самостійною
соціальною проблемою, бо кількість пенсіонерів була значною. Також постійно
розвивалося та вдосконалювалося пенсійне законодавство. Важливою особливістю
пенсійного забезпечення було те, що воно здійснювалося без будь-яких внесків та
відрахувань з прибутків громадян. Тема пенсійного забезпечення громадян завжди була
є і буде актуальною для будь-якого суспільства. бо пенсіонери – одна з найбільш
соціально вразливих з верств суспільства, яка майже повністю залежить від виплати
пенсії.
Для висвітлення теми ми використали низку джерел та літератури. Ми
користувалися збірками документів з рішеннями партії та уряду [1], матеріалами фонду
Донецького обласного статистичного управління Державного архіву Донецької області
[2]. Взагалі робіт, які б висвітлювали розглянуту тему, немає. Тому ми використали
роботи радянських фахівців, які висвітлювали різні аспекти соціального забезпечення у
країні [3]. У цих роботах міститься деякий фактичний матеріал, але оцінки та висновки
дуже заангажовані та суб’єктивні. Також ми користувалися статтями у місцевих
періодичних виданнях тих часів [4].
Мета цього дослідження – простежити зміни законодавства у галузі пенсійного
забезпечення та проаналізувати стан матеріального забезпечення та добробуту
пенсіонерів Донбасу як у містах, так і на селі.
Державна система пенсійного забезпечення та соціального страхування
робітників, службовців та колгоспників отримала своє закріплення у Конституції СРСР,
де у статті 43 говорилося: "Громадяни СРСР мають право на матеріальне забезпечення
в старості, у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також
втрати годувальника"[5]. З ростом та укріпленням економіки країни підвищення рівня
пенсійного забезпечення здійснювалося за трьома напрямками: збільшувався розмір
пенсій та покращувалося їх співвідношення із заробітною платною; забезпечувалося
необхідне співвідношення між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів, у тому
числі зближувався рівень пенсійного забезпечення робітників, службовців та
колгоспників; вирівнювалися суми пенсій, встановлені у різний час для працівників
аналогічних професій та кваліфікацій.
У 1967 р. було підвищено пенсії військовослужбовцям та колгоспникам, знижено
пенсійний вік жінкам - членам колгоспів – до 55 років, а чоловікам – до 60 років [6]. У
1970-ті роки було прийнято ряд постанов з приводу покращення пенсійного
забезпечення населення. З 1971 р. мінімальний розмір пенсії за віком становив 45 крб.,
а максимальний – 120 крб. [7]. А 3 серпня 1972 р. з метою усунення численних
розбіжностей між багатьма рішеннями уряду СРСР про порядок призначення та
виплати державних пенсій, було прийнято постанову Ради Міністрів СРСР " Про
затвердження положення про порядок призначення та виплати державних пенсій". У
ній йшлося про встановлення пенсійного віку (для чоловіків 60 років, для жінок – 55
© Шимко О.В., 2010
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років) та пільгового пенсійного віку для працівників шкідливих виробництв (для
чоловіків – 55 років, жінок – 50 років); встановлювалися пенсії у випадку втрати
годувальника та пенсії на пільгових умовах [8]. У 1975 р. було знижено пенсійний вік
жінкам-механізаторам – до 50 років [9]. Того ж року було збільшено пенсії, які
виплачувалися родинам загиблих військовослужбовців та інвалідам з числа
військовослужбовців – з 27 до 33 крб. [10]. Проявляла держава піклування і про
працівників вугільної галузі. У 1976 р. було підвищено розмір їх максимальної пенсії, в
залежності від стажу роботи, від 140 до 160 крб. на місяць [11]. Наступного року було
збільшено розмір максимальної пенсії працівникам чорної металургії – також від 140
до 160 крб., в залежності від стажу роботи [12].
Таким чином ми бачимо, що протягом 1960-70-х років підвищення пенсій
проводилося неодноразово різним категоріям працівників. Розглянемо, як це
позначилося на пенсіонерах. У 1956 р. на Донеччині нараховувалося 288, 5 тисячі
пенсіонерів, а у 1976 р.- 933,3 тисячі. Разом із зростанням кількості осіб, яким
виплачувалися пенсії, зростали і кошти, призначені на їх виплату. Видатки на виплату
пенсій за цей період зросли більше, ніж у вісім разів, і склали більше 500 млн. крб. на
рік. Після підвищення пенсій працівникам вугільної промисловості у 1976 р., на
Донеччині було підвищено пенсії 11117 робітникам. З них 4400 пенсіонерів почали
отримувати до 140 крб. на місяць, а 6717 – до 160 крб. [13].
Взагалі розмір щомісячних пенсій досить істотно відрізнялась не тільки по
галузях. а і по областях країни, що можна простежити з таблиці 1.
Таблиця 1
Середній розмір місячних пенсій, призначених за законом про державні пенсії
(крб.) [14]
Регіони
Роки
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Українська РСР
43,2
45,3
46,6
48,3
52,4
54,1
55,5
Ворошиловградська
50,4
52,0
53,1
54,2
58,4
60,3
63,3
обл.
Донецька область
51,6
52,9
54,2
55,4
59,4
61,6
63,4
Найбільші пенсії отримували працівники Донецької області, найнижчі показники
– у середньому по Україні. Якщо ми візьмемо пенсії, які виплачувалися в середньому в
Україні, за 100%, то побачимо, що у Ворошиловградській області протягом
розглянутих років пенсія була більшою на 14%, а у Донецькій області – на 15,5%.
Більше щорічне зростання пенсій спостерігалося в цілому у республіці: у 1972 р.,
порівняно з 1971 р. - на 5%, наступного року, порівняно з попереднім, майже на 3%, у
1974 р. - на 3,6:, у 1975 р. - на 8,4%, у 1976 р. - на 3,2%, а у 1977 р. – на 2,8%. Щорічне
зростання пенсій у Ворошиловградській області було невеликим, у середньому за 19711977 роки воно склало 3,3%. Найбільший приріст відбувся, як і в цілому в Україні, у
1975 р. – на 7,7%. Найменший приріст був у 1973 та 1974 роках – близько 2%.
Приблизно така ж ситуація спостерігалася і у Донецькій області. Щорічне зростання
пенсій на Донеччині склало у 1970-х в середньому 3%. Найбільше зростання було у
1975 р. - 7,2%, в інші роки воно було значно меншим: у 1972 р. 2,5%, у 1973 р. – 2,4%.
Трохи більшим зростання пенсій було у кінці 1970-х: 3,7% у 1976 р. та 3% у 1977 р.
Абсолютне зростання пенсій, які виплачувалися в Україні, за 7 років склало 28,5%, у
Ворошиловградській області – 25,6%, а у Донецькій – 22,8%. Не дивлячись на менші
темпи зростання пенсій саме у Донецькій області, середня пенсія на Донеччині все
одно залишалася найбільшою протягом розглянутих років. Це можна пояснити
більшим розміром зарплати, яку отримували домінуючі тут працівники вугільної,
металургійної та машинобудівної галузей, і, природно, більшим розміром пенсій, які
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нараховувалися з цієї зарплати. Слід також взяти до уваги постійне підвищення пенсій
працівникам згаданих вище галузей виробництва для стимулювання їх праці.
У 1980-х роках продовжилося вдосконалення пенсійного законодавства. Так, у
1980 р. було збільшено надбавки до пенсій за безперервний стаж роботи на одному
підприємстві у розмірі 20% пенсії [15]. Того ж року були підвищені пенсії
військовослужбовцям, пенсії через втрату годувальника-військовослужбовця, інвалідам
вітчизняної війни [16]. У 1981 р. були підвищені розміри мінімальних пенсій з
інвалідності, у випадку втрати годувальника – до 75 крб. на місяць, за віком – до
50 крб., у випадку втрати годувальника родинам загиблих військовослужбовців – до
38 крб. на одного непрацездатного, родинам робітників та службовців. які мали
непрацездатних – до 28 крб. [17]. У 1983 р. було встановлено скасування 20% надбавки
до пенсії за віком за безперервний стаж роботи на одному підприємстві у разі
звільнення працівника за власним бажанням. У разі звільнення з поважних причин
надбавка зберігалася [18]. Як ми бачимо, на початку 1980-х років вже почали
проявлятися ознаки економічної кризи, і влада намагалася економити кошти пенсійного
фонду. Але, не дивлячись на неодноразові підвищення, розмір пенсій у 1970-80-х роках
був значно менший, ніж розмір заробітної плати робітників та службовців, бо темпи
зростання заробітку перевищували темпи зростання пенсій.
Згідно закону від 15 липня 1964 р. право на пенсію за віком отримали члени
колгоспів та колишні члени колгоспів, які мали необхідні вік та стаж роботи. Чоловіки
отримували право на пенсію з 60 років при стажі роботи не менше 25 років; жінки – з
55 років при стажі не менше 20 років. Пільги при призначенні колгоспних пенсій мали
інваліди з числа військовослужбовців та багатодітні матері [19]. Мінімальний розмір
колгоспної пенсії за віком складав 12 крб. Надбавки до пенсій за віком членам
колгоспів не нараховувалися, також не встановлювалися пільгові пенсії за віком.
Взагалі це був дуже важливий закон, бо до його прийняття питання соціального
забезпечення кожен колгосп вирішував самостійно, в залежності від своїх
можливостей. Можливості у колгоспів були різними, тому і матеріальна допомога
пенсіонерам теж була різною та дуже невеликою навіть у багатих колгоспах. У 1970-х
роках покращення пенсійного забезпечення селян та вдосконалення пенсійного
законодавства продовжилося. Таким чином у середині 1960-х років був здійснений
перехід до загального пенсійного забезпечення. Вперше членам колгоспів пенсії та
допомоги виплачувалися повністю та у грошовому вигляді. Але при всій важливості
прийнятих постанов та законів, вони не ліквідували істотних розбіжностей у
матеріальному становищі колгоспників та робітників і службовців, бо останні
отримували більші пенсії та допомоги. Звісно, пенсіонер-колгоспник міг покращити
своє матеріальне становище за рахунок присадибної ділянки. Але не можна ігнорувати
той факт, що не всі люди похилого віку, особливо самотні, в змозі були вести таке
господарство. Тому добробут пенсіонерів-колгоспників залишався протягом 1960-1980х років на досить низькому рівні.
У 1969 р. було прийнято постанову про розширення використання на
підприємствах з виробництва товарів народного споживання та у сфері обслуговування
населення праці пенсіонерів. Вона зобов’язувала республіканську та місцеву владу
організовувати підприємства, цехи та ділянки, які б застосовували працю пенсіонерів
[20]. Ця ж постанова наказувала виплачувати пенсії у повному обсязі пенсіонерам, які
працювали майстрами у колгоспах та на підприємствах побутового обслуговування. У
кінці того ж року було прийнято постанову про дальше підвищення матеріальної
зацікавленості у праці пенсіонерів за віком, згідно якої працівникам пошти, прорабам
на будівництві, працівникам Держбанку, побутового обслуговування, молодшому та
середньому лікарському персоналу, вчителям у сільській місцевості пенсія, у разі
продовження роботи, виплачувалася у повному обсязі. Іншим категоріям працівників –
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від 50% до 75% [21]. З 1970-х років, у зв’язку із значним підвищенням пенсій,
матеріальні стимули у більшості пенсіонерів стали слабшими. І все складніше було
заповнювати місця з непривабливими умовами праці робітниками з числа пенсіонерів.
Тому в країні почала діяти система пільг, спрямована на стимулювання роботи
пенсіонерів у народному господарстві. Основній частині працюючих пенсіонерів була
встановлена виплата 50,75 або 100% розміру пенсії. Цей захід зумовив зростання
кількості працюючих пенсіонерів.
У таблиці 2 містяться дані про чисельність працюючих пенсіонерів за віком у
Донбасі та Україні в цілому у 1970-х роках.
Таблиця 2
Чисельність працюючих пенсіонерів за віком (тис. чол.) [22]
Регіони
Роки
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Українська РСР
452,8
517,8
589,9
655,3
706,4
744,9
802
Ворошиловградська
24,8
29,7
32,8
37,6
39,2
44,3
50,5
обл.
Донецька область
50,6
57,5
64,9
76,5
81,5
88,6
98,1
Як ми бачимо, у 1970-х роках простежувалася тенденція збільшення кількості
працюючих пенсіонерів як у Донбасі, так і Україні в цілому. Абсолютний показник
росту чисельності працюючих пенсіонерів за досліджений період склав: в Україні –
77,1%, у Ворошиловградській області – 103,6%, у Донецькій області – 93,8%.
Найбільший приріст працюючих пенсіонерів спостерігався у 1972 р., коли їх стало
більше, порівняно з попереднім роком, у Ворошиловградській області – майже на 20%,
у Донецькій області – на 13,6%, а в Україні – на 14,3%. Найнижчий приріст був у
1975 р., коли, порівняно з 1974 р., кількість працюючих пенсіонерів зросла в Україні
лише на 7,8%, у Ворошиловградській області – на 4,2%, а у Донецькій – на 6,5%.
Середній показник щорічного зростання кількості працюючих пенсіонерів склав: у
республіці – 10%, у Донецькій області – 11,7%, а найбільший був у
Ворошиловградській області – 12,6%. Як ми бачимо, у Донбасі чисельність працюючих
пенсіонерів в 1970-х роках значно перевищувала середні показники по країні в цілому.
Роблячи висновок можна сказати, що пенсійне забезпечення у Донбасі протягом
1965-1985-х років, порівняно з попередніми роками, значно покращилось. Було суттєво
збільшено суми виплат пенсій як міським, так і сільським пенсіонерам, що позитивно
позначилось на їх матеріальному добробуті. та зменшило різницю між середньою
пенсією та середньою зарплатою. Пенсія, яку отримував колишній працівник, залежала
від кількох чинників: трудового стажу, посади, рівня зарплатні, працездатності.
Негативним моментом було встановлення планки пенсій, вище якої працівнику пенсію
не нараховували, навіть у разі дуже високої зарплати. Переваги мали колишні
працівники стратегічно важливих для влади галузей – паливної, металургійної,
машинобудівної, які отримували більші пенсії та пільги. Позитивним явищем було
зниження пенсійного віку і для чоловіків, і для жінок, а також для працівників
шкідливих виробництв. Велике значення мало встановлення пенсій для працівників
колгоспів, постійне їх підвищення. Це, хоч і не в достатній мірі, наблизило рівень
матеріального добробуту міських та сільських пенсіонерів.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядаються особливості пенсійного забезпечення сільського та
міського населення Донбасу. На основі аналізу архівних матеріалів, широкого кола
джерел та літератури висвітлена законодавча база пенсійного забезпечення, чисельність
пенсіонерів та суми виплачених їм пенсій, працевлаштування пенсіонерів.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности пенсионного обеспечения сельского и
городского населения Донбасса. На основе анализа архивных материалов, широкого
круга источников и литературы освещена законодательная база пенсионного
обеспечения, численность пенсионеров и суммы выплачиваемых им пенсий,
трудоустройство пенсионеров.
Ключевые
слова:
Донбасс,
пенсионеры,
пенсия,
благосостояние,
трудоустройство.
SUMMARY
The features of the pension providing of urban population of Donbass rural and are
examined in the article. On the basis of analysis of the archived materials, wide circle of
sources and literature the legislative base of the pension providing is lighted up, the quantity
of pensionaries and sums of the pensions paid to them is employment of pensionaries.
Keywords: Donbass, pensionaries, pension, welfare, employment.
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ШАХТАРСЬКИЙ РУХ 1991 р.: СКЛАД УЧАСНИКІВ, ЖИТТЄВІ ПОЗИЦІЇ
В.Л. Агапов
Наближається двадцята річниця проголошення державної незалежності України.
Певна історична дистанція дозволяє менш емоційно, ніж це робилося раніше, більш
об'єктивно й виважено аналізувати події недавнього минулого, які стали доленосними
для українського народу. В історичній науці затверджується погляд, згідно з яким у
1989-1991 рр. «значний, а іноді й вирішальний вплив на усі процеси правила одна з
найбільших політичних сил сучасності – робітничий рух» [1, с. 149]. Серед різних
загонів робітничого класу найбільш активно боролися за українську державність
шахтарські колективи. Історіографія шахтарського руху представлена монографією
«Вугільний Донбас у другій половині ХХ століття» [2], роботами А. Русначенка [3], В.
Сарбея [4]. Дослідники розкрили хід страйку, окреслили економічні та політичні
вимоги страйкуючих, його результати. Подальше вивчення ролі робітничого класу у
подіях 1991 р. можливе у випадку предметного дослідження складу учасників
шахтарського руху, аналізу позицій різних груп гірників, мотивів їхньої поведінки.
З'ясування цих питань і є метою нашого дослідження.
Напередодні проголошення державного суверенітету у виробничих об'єднаннях
(далі – ВО) з видобутку вугілля працювало 870 тис. осіб, з яких 511 тис. осіб були
робітники [5, с. 10]. Шахтарські колективи вступали у 1991 р., маючи достатній досвід
страйкової боротьби, який вони здобули під час липневого страйку 1989 р. (число
страйкарів досягло 300 тис. осіб), під час проведення політичного страйку 11 липня
1990 р., у якому взяли участь колективи 147 шахт [6]. Ініціатива проведення весняного
страйку належала Реґіональній спільці страйкових комітетів Донбасу, яка 5 лютого
розробила план дій у випадку відмови української влади підвищити зарплату шахтарям
у 2 – 2,5 рази та розширити список професій, які давали б право пільгового виходу на
пенсію. Робітничим комітетам та страйкомам було рекомендовано підготувати
припинення відвантаження вугілля з 20 лютого, а якщо буде потреба, вести підготовку
шахт до повної зупинки з 1 березня. Розглянемо стан готовності гірників піднятися на
страйк. Проведене наприкінці 1990 р. у Донецькій області соціологічне дослідження
показало, що 74,8% мешканців не були впевнені у завтрашньому дні. Про думки й
настрої шахтарів свідчить висловлення одного з гірників: «З переходом до ринку і
ГРОВ (гірничий робітник очисного вибою – В. А.) зі своїми 450 – 500 крб. стане
злиднем» [7]. Нервозність, у якій перебували шахтарські колективи, призводила до
виробничих конфліктів. У ВО «Донецьквугілля» у перші дні лютого короткочасні
страйки відбулися на шахті «Трудовська», де четверта зміна не виїхала на поверхню, а
перша зміна не приступила до роботи, на шахті ім. О. Засядька, де страйк пройшов за
тим же сценарієм. «Страйк потрібен. Як ще можна змусити владу прислухатися до
вимог шахтарів?», – міркували гірники [8]. Реальність показувала, що за свою зарплату
шахтарі боротися будуть. 1 березня страйк у формі припинення вуглевидобутку
відбувся на 14 шахтах п'яти об'єднань із двадцяти трьох: «Красноармійськвугілля»,
«Лисичанськвугілля», «Первомайськвугілля», «Свердловантрацит», «Торезантрацит».
Більшість колективів обмежила свою участь у страйку припиненням відвантаження
вугілля. 2 квітня страйк продовжили 8 шахт із 270 (чотири у ВО
«Красноармійськвугілля» і стільки ж у ВО «Первомайськвугілля»), хоча про включення
у страйк з 1 березня «до межі» заявляли п'ятнадцять міських страйкомів. 4 квітня у
Донецьку не спустилися у вибої багато гірників шахт «Жовтнева» та ім. Челюскінців.
© Агапов В.Л., 2010
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Здавалося б, шахтарі, які були носіями однієї субкультури, які були зацікавлені в
істотному підвищенні зарплати та скороченні терміну підземної праці (працівники 14
підземних професій не дістали права пільгового виходу на пенсію), щодо страйку
повинні були зайняти єдину позицію. «У єдності наша сила!» – таким був девіз
шахтарського руху. Але єдності не було. Шахтарський рух виявився розколотим на
радикальний (страйковий) і поміркований як у масштабах республіки, так і на рівні
об'єднань, шахтоуправлінь, шахт, бригад. Страйкували усі колективи ВО
«Укрзахідвугілля», ВО «Павлоградвугілля». Шахти ВО «Олександріявугілля» зберегли
виробничий режим. У Луганській області колективів, що стабільно працювали, було 70
(75 %). У Донецькій області на 72 шахтах (60% від їхньої кількості) не було ні
тривалих, ні короткострокових страйків[9, с. 10]. У розпал конфлікту 24 квітня у
Донецькій області із 121 шахти повністю не добували вугілля 11, 91 працювала у
звичайному режимі, на інших 19 видобуток становив 10 – 30 % від плану. Кількість
страйкарів у цей день становила 9,6 % від загальної кількості трудящих у ВО
«Донецьквугілля», 10% – у «Селідоввугілля», 12 % – у «Макіїввугілля», 21,5% – у
«Красноармійськвугілля» [10]. У цілому в страйках у Донецькій області взяли участь 17
% працівників шахт, або 24 % промислово-виробничого персоналу.
Дослідник В. Якунічкін у статті «Протиріччя страйкового руху у Західному
Донбасі» [11] участь або неучасть гірників у страйках пов’язує з рівнем рентабельності
вугільних підприємств. Серед учасників страйку він виокремлює робітників основних
професій і допоміжних робітників. Серед допоміжних робітників В. Якунічкін
виокремлює тих, хто мав особисте допоміжне господарство, і тому був зацікавлений у
тривалому страйку, і «чужинців», тих, хто не зумів в умовах системи сімейнокумівських зв'язків отримати високооплачувану або престижну роботу. Серед останньої
групи гірників, пише дослідник, було «багато людей, які потрапили у соціальний тупик,
люмпенів, для яких характерною є втрата інтересу до праці взагалі» [11, c. 88].
Запропонована В. Якунічкіним класифікація не пояснює всього різноманіття факторів,
що стимулювали зупинку виробничого процесу, причин різної участі у страйку
трудових колективів і шахтарів. В авангарді страйкового руху навесні 1991 р.
перебували колишні лідери Всесоюзного соціалістичного змагання – колективи ВО
«Красноармійськвугілля», «Павлоградвугілля», а також багаторічний «аутсайдер» –
колектив ВО «Первомайськвугілля». У ВО «Донецьквугілля» поряд із шахтами, які
були включені до програми закриття, страйкували колективи потужних і недавно
уведених у експлуатацію шахт «Південнодонбаська № 1» і «Південнодонбаська № 3».
Учасниками страйкового руху стали ті колективи, «корпоративна культура» яких
припускала активні дії, лідери яких бачили вихід із усього комплексу виробничих і
соціально-економічних проблем у страйку, який повинен був стати свого роду
палицею, занесеною над союзним і республіканським урядами. Страйки відбулися на
тих підприємствах, де лідери завдяки своїй принциповості й послідовності мали певну
харизму, де їхній голос був більш вагомим, ніж голос генеральних директорів об'єднань
або директорів шахт. У Первомайську міський страйком очолив ГРОВ шахти ім. В.
Менжинського Ю. Архіпчук. Цей шахтар знаходив слова, які дозволяли гірникам
зрозуміти зовсім інший зміст людського буття й історичну значимість страйку:
«Комусь довелось голодувати, хтось пройшов через репресії, комусь на собі довелося
випробувати воєнне лихоліття. Нам випала честь боротися за права трудового народу»
[12]. Авангардна роль у страйковому русі колективів ВО «Красноармійськвугілля» і
«Павлоградвугілля» багато у чому пояснюється тим, що їхні представники очолили
створений напередодні НПГ СРСР. Прохідник шахти «Самарська» ВО
«Павлоградвугілля» П. Шушпанов був вибраний Головою НПГ, а керівник страйкому
ВО «Красноармійськвугілля» О. Мріль був його заступником. Про лідерів НПГ СРСР
шахтар з Луганщини скаже: «Ці мужні хлопці далекі від амбіційних прагнень, поділу
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портфелів» [13]. Члени страйкому ВО «Донецьквугілля» М. Крилов і В. Міненко
піднімали на страйк гірників Донецька, використовуючи навички, які вони отримали на
початку року у профспілковій академії АФП-КВП (США) [14, с. 101]. Не всі шахтарські
лідери були щирими у своїх словах, безкорисливими у діях. «Деякі годівницю шукали»,
– так згодом скажуть про деяких із своїх керівників учасники подій [15, с. 39].
Колективи, що страйкували, були об'єднані навколо свого «ідейного ядра». Його
утворювали члени страйкомів і найавторитетні робітники. Робітників, яких ми
зараховуємо до «ідейного ядра», відрізняла переконаність у правоті справи. «Злочинно
гнати народ у ринок з голим задом» [16], «уряд порушив договір, і ми мали на те
юридичне й моральне право»[17], – такою була їх позиція. Багато гірників починали
вірити у те, що результатом відставки Президента СРСР і суверенізації України стане
економічно сильніше, більш справедливе суспільство, у якому будуть гарантовані
права й свободи людини. Шахтар з Димитрова так обґрунтував поведінку гірників:
«Ми готові їсти хліб із сіллю й пити воду в надії на те, що, можливо, наші діти, мої
сини будуть жити краще» [18]. Учасники страйку починали усвідомлювати свою
причетність до великої політики, мали намір «розворушити владу та все наше застійне,
до всього притерпіле суспільство» [15, с. 41]. І якщо для одних страйк був способом
активізації державних структур, то для інших він асоціювався з інструментом, якій
давав можливість «зламати хребет нинішній системі» [19]. Радикальна частина
політизованих робітників вважала, що шахтарям не доцільно обмежувати свою участь у
житті країни припиненням робіт, потрібно йти далі: «Нам не страйкувати потрібно.
Нам потрібна революція» [20].
У числі страйкарів виявилися люди, які стали заручниками ситуації або
внутрішньо опиралася страйку. Стосовно цієї групи може бути використане
запропоноване Д. Левчиком визначення «ситуативні прихильники страйку» [21, с. 112].
Ці люди приєдналися до тих, хто на страйк йшов свідомо. Відповідаючи на запитання
про причини свого включення у страйк, гірники відповідали: «Мною рухало почуття
солідарності. Пішов вслід за іншими» [22]. Настрій, з яким названі гірники ухвалювали
рішення щодо страйку, свідок-журналіст характеризував як «азартну хвацькість» [23].
Тривалий переговірний процес, матеріальні труднощі, з якими зіштовхнулися
шахтарські родини, впливали на страйкувальників. Моральний ресурс страйку танув.
Не маючи внутрішньої мотивації, гірники цієї групи виявилися деморалізованими.
«Безкультур'я й запустіння прийшли у нарядну. Бруд, недопалки, тютюновий дим стали
невід'ємною частиною інтер'єру» – писала одна із багатотиражних газет [24]. В очах
учасників страйку співрозмовники бачили безвихідь, спостерігали усвідомлення
«власної безпорадності, коли при всьому бажанні неможливо зупинити страшну
несправедливість, яка відбувається у нашому суспільстві» [25]. Змінилася тональність
висловлень гірників: «...Ми нікому не потрібні», «...Я просто розгублений. Добром це
не скінчиться. Побоююсь, що нас чекає диктатура» [26]. Проблемою страйку стали
злодійство та пияцтво, що зростали, а проблемою шахтарських міст став сплеск
злочинності.. Протягом місяця у Західному Донбасі, наприклад, злочинність зросла на
38%, карна – на 52,2% (у Дніпропетровській області показники становили відповідно
23,3% і 34,8%) [27].
Зіставлення кількості підземних робітників і робітників, що брала участь у
страйку, дозволяє зробити такий висновок: усі підземні робітники у страйку участі не
приймали. Під землею працювали 62% робітників. У Донецькій області максимальне
охоплення страйком становило 46% на шахті «Новогродівська № 2» ВО
«Селідоввугілля» [28]. Загальношахтного страйку бути не могло. На узбіччі
страйкового руху перебувала значна частина допоміжних робітників, з погляду яких
«основна професія потягнула ковдру на себе, обікрала на п'ять років» (мається на увазі
право виходу на пенсію після 20 років безперервного підземного стажу – В. А.) [29].
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Страйк не торкнувся ІТП. Розуміючи обґрунтованість вимог шахтарів щодо
підвищення зарплати, розділяючи багато політичних вимог страйкарів, інтелектуальна
частина колективу розмірковувала так: «Суспільство, яке вирішує власні проблеми
шляхом розвалу економіки, є приреченим суспільством» [30].
Далеко не всі гірники змогли діяти всупереч громадській думці. Міць державної
пропагандистської машини була задіяна для того, щоб переконати суспільство в егоїзмі
гірників, довести безперспективність їхньої боротьби, з одного боку, антиукраїнську
спрямованість страйку, з іншого. Усунулися від участі у страйку ті, хто погодився з
аргументами Голови ПВР УРСР Л. Кравчука, Голови РМ УРСР В. Фокіна. Значна
частина людей вірила лідерам республіки. Цією вірою сповнені слова шахтарів
Луганщини: «...останньою надією нашого життя є діяльність Л. Кравчука, спрямована
на вихід з-під впливу союзного уряду й створення суверенної держави» [31]; «...нас
часто обманювали, не чули наші стогони. Але ми хочемо повірити Вам ще раз» [32].
На шахтах поряд з ідейними прихильниками страйку були його ідейні
супротивники. Неоднозначні думки мали виникнути у шахтаря після прочитання у
міській пресі таких рядків: «Липневий страйк 1989 р. був спровокований та уміло
спрямований «головним прорабом перебудови». Страйк повернувся до нього
бумерангом. Повернувся тому, що був проведений нецивілізовано, жорстко, попугачовські. Тепер тим самим прийомом хоче скористатися Єльцин...» [33]. Шахтар
доходив до висновку: «Можу погодитися багато із чим. Але тільки не з тим, щоб
руками шахтарів піднести на престол Єльцина або когось іншого» [34]. Були серед
супротивників страйку також ті, хто прийняв до уваги попередження М. Горбачова:
«...не дозволяйте втягувати себе у політичні баталії, у мітінговщину, інакше країну, усіх
нас очікують найтяжчі випробування» [35]. Дехто розглядав політичний процес через
призму теорії класової боротьби. Прохідник ВО «Павлоградвугілля» В. Дошенко
висловлювався: «З 1989 р. під виглядом перебудови у суспільстві відбувається
буржуазна контрреволюція, яка спрямована на передачу політичної й економічної
влади класу буржуазії, що сформувався у надрах тіньової економіки» [36].
Висновки. У 1991 р. шахтарський рух становив собою складне, багаторівневе,
різноспрямоване соціально-політичне явище. Здійснене нами дослідження свідчить
про те, що шахтарські колективи об'єднували людей з різними життєвими позиціями, з
неоднаковим життєвим досвідом, з протилежними поглядами на можливість і
доцільність економічної та політичної боротьби. Це унеможливлювало цілісність та
односпрямованість руху. За принципом активності життєвої позиції, як на нашу думку,
варто розділити весь загал шахтарської маси на дві умовні групи: робітники, що
займали таку позицію, і ті, які поки що не змогли зважитися на рішучі дії. В свою
чергу, в межах першої групи варто виокремити наступні: ті, хто відкинув соціалістичну
ідеологію і встав під прапори національно-патріотичних сил; ті, хто з позицій
прагматизму запекло боровся за збереження та підвищення свого соціального статусу;
ті, що мали на меті проведення антибюрократичної революції. Ці три групи гірників
зумовили формування радикальної течії у шахтарському русі.
РЕЗЮМЕ
У статті з'ясовується ступінь залучення шахтарів України у весняний страйк 1991
р., аналізується склад учасників шахтарського руху. Автор змальовує психологічний
стан тих шахтарських колективів, які прийняли участь у страйку, і тих, хто від нього
відмовився. Окреслені мотиви поведінки прихильників і супротивників страйку. Автор
робить висновок, що найактивнішими учасниками страйку були гірники, які
заперечували соціалістичну ідеологію і з позиції прагматизму боролись за збереження і
підвищення свого соціального статусу, а також шахтарі, які сприйняли національнодемократичну ідеологію і боролися під гаслами незалежності України.
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РЕЗЮМЕ
В статье выясняется степень включенности шахтеров Украины в весеннюю 1991
г. забастовку, анализируется состав участников шахтерского движения. Автор
описывает психологическое состояние шахтерских коллективов, принявших участие в
стачке, и отказавшихся от нее. Определены мотивы поведения сторонников и
противников забастовки. Автор приходит к выводу, что наиболее активными
участниками забастовки были шахтеры, которые отвергли социалистическую
идеологию и с позиций прагматизма боролись за сохранение и повышение своего
социального статуса, а также шахтеры, воспринявшие национально-демократическую
идеологию и боровшиеся под лозунгами независимости Украины.
Ключевые слова: угольная промышленность, шахтерское движение, подземные
рабочие, стачечный комитет, забастовка, лидер.
SUMMARY
The article highlights the degree of miners involving of Ukraine in spring strike 1991
and participants’ staff of miners’ movement is analyzed. An author describes psychological
condition that miners groups, which have taken part in the strike and those who given up it.
Motives and behavior of strike supporters and opponents, Donbass liders of original union of
strike committees are marked. The author comes to the conclusion that more active strike
participants are miners which have rejected socialist ideology and from a position of
pragmatism fighted for reservation and raising their social level and also miners which have
apprehended national democratic ideology and fighted under the slogan of Ukraine
independence .
Key words: coal industry branch, miners movement, strike, underground workers,
strike committee, leader.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ РИНКОВОГО ТИПУ В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
М.М.Ігнатенко
В Україні у порушенні об'єктивних економічних закономірностей відбувалось
забігання наперед і нав'язування селянам ведення господарства у тих чи інших формах.
Мало місце прагнення позбутись великого виробництва. Багато в чому не спрацювала
тут держава. У кінці XX ст. в розвинутих країнах відбувались зворотні процеси і
протікали вони в руслі стратегічних інтересів, при чіткому державному управлінні. У
США і Німеччині держава серйозно врегульовуючи паритет цін на сільгосп- і
промислову продукцію, займалась і другою важливою проблемою, яка полягала в тому,
що гальмуючи руйнування дрібних форм, штучно стримувалась концентрація
виробництва і не допускалось перевиробництво.
Питання формування приватних організаційних структур в аграрному секторі
вивчали Падалка С, Михалюк Н., Березівський П. Становлення та розвиток
агропромислових формувань ринкового типу в сучасному українському селі
досліджували Бойко В., Лазня В., Іщук О., Ткач Г. та інші.
У світовій практиці виділялось три основні форми сільського підприємництва:
одноосібне володіння, партнерство та корпорація. Найбільш дієвою з них була третя
форма, яка дозволяла збільшувати капітал без обмежень.
В кінці 1990-х років у США, крім сімейних ферм, діяли партнерства, корпорації,
кооперативи. В Ізраїлі "кібуци-сільськогосподарські комуни" залишалися основною
формою сільськогосподарського виробництва, у якому 5% працівників виробляли 75%
усієї аграрної продукції [1].
Зарубіжний досвід свідчив і про те, що дрібні і середні підприємницькі структури,
які становили основу недержавного сектору економіки дуже чутливі до змін у
ринковому просторі. їх переваги в тому, що відігравали новаторську роль, виявляли
здатність до економії, бережливості, мали реакцію на зміну кон'юнктури ринку.
Відомо, що майже кожен американський мільйонер починав свою діяльність з малого
бізнесу. Водночас ця форма діяльності зберігала економічну і фінансову вразливість у
конкурентних умовах. В Україні діяльність малих і середніх форм господарювання
базувалась на таких принципах як: вільний їх вибір, самостійність у програмуванні,
виборі постачальників і споживачів, розподілі прибутку [2].
Чи слід було могутнє аграрне виробництво перетворювати на дрібнотоварне? На
основі 12,6 тис. великих підприємств створювалося 60 тис. приватних. Це питання
залишалося відкритим.
В життєвих реаліях України складалось так, що головна увага політиків і
управлінців спрямовувалась на забезпечення відповідних темпів виробництва. Тому в
умовах світової конкуренції практично не був організований державний контроль над
формами взаємовідносин великих і малих виробництв. Вважалось, що жорстку
виробничу конкуренцію витримають лише великі. Про значення малих забували,
зневажалась та обставина, що для багатьох сіл вони складали унікальну історичну та
культурну спадщину. Багатьом країнам ЄС внаслідок спільної аграрної політики, що
передбачала підтримку фермерства, вдалося зберегти своєрідність сільських територій.
Повчальним для політиків міг бути висновок відомого економіста аграрника
О.Чаянова, зроблений у 1922 р.: механізм еволюції сільського господарства - це
перехід одного середнього типу виробництва під тиском умов, що змінилися, в інший,
пристосованіший до нових умов, середній тип [3]. За його логічними міркуваннями,
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сільськогосподарське виробництво будь-якої країни складається з ряду приватних
господарств. Власник кожного з них складав елементи виробництва в ту систему, в ту
організаційно-правову форму, яку вважає найбільш вигідною з точки зору його
індивідуального економічного інтересу.
В аграрній політиці України не було сформульовано стратегії розбудови
організаційної структури сільського господарства. З'явились різні за характером і
власністю структури як дрібні, так і великі. Індивідуальні форми не знаходили широкої
підтримки у селян. В 2004 р. економісти-аграрники схилялись до необхідності
створення організаційно-економічних та правових передумов розвитку колективних
форм організації праці, формування великих товарних господарств, залучаючи до цього
сільськогосподарські підприємства різних форм власності, фермерські і селянські
господарства. На їхню думку, доцільно було визначити в ролі основних форм акціонерні товариства, колективні сільськогосподарські виробничі кооперативи, в
основі яких буде приватна власність селян та активна участь селян-власників
земельних і майнових паїв у їх створенні. Перевага їх полягатиме в тому, що селянин
одержить статус не найманого працівника або, вірніше, людини, яка пасивно очікує
плату на свій пай, а стане співвласником господарства з гарантією участі в організації й
управлінні виробництвом, розподілі продукції та доходів.
Часто селяни при виборі форм господарювання діяли неадекватно. Опитування
селян районів Черкаської області, проведені науковцями Уманської державної аграрної
академії у 2000р., виявили, що більшість їх не орієнтувалась у суті змін, що протікали.
На запитання "Чи розуміли Ви суть форми господарювання, вибір якої підтримали на
загальних зборах" відповіли 29,7%, що "розуміли повністю", 50% - "розуміли
частково". Значна частина - 20,3% селян зовсім не розуміли пропозицій. При з'ясуванні
дослідниками мотивів якими керувались селяни при вступі до КСП було установлено,
що 43,5% селян не бачили іншого вибору; 23,2% - діяли у руслі колективізму так, як
більшість присутніх на зборах; 10,9% - умовило керівництво; 5,8% - не могли пояснити
свій вчинок. Свідомий вибір зробили 13% селян. Отже, можна констатувати, що селяни
до власного вибору у більшості підходили формально і неусвідомлено. На користь
цього свідчить і спроба їх в подальшому переосмислити той стан речей, який був на
селі. Лише 28% селян оцінили власний вибір як правильний [4].
Розпуск КСП був логічним кроком, оскільки держава утримувати їх не могла.
Загально сума боргів КСП досягла 13 млрд. грн [5].
Їх функціональна природа не могла відповідати вимогам, що висувались новими
умовами. Про це красномовно засвідчував і досвід кінця 1980-х років, коли виявились
безуспішними спроби створити на базі колгоспів альтернативні форми виробництва
через запровадження оренди, кооперативних начал.
Непродуктивністю відзначалися політичні та наукові дискусії навколо можливих
варіантів реструктуризації колгоспно-радгоспної системи. Політики поділились на дві
групи: одні з більш амбіційними поглядами пропонували власні проекти змін і
схилялись до її ліквідації та заміни фермерськими господарствами. Поміркованіші
вважали, що шлях суцільної деколективізації є згубним. Вчені-аграрії пропонували
обрати шлях поступового досягнення плюралізму форм господарювання, реформуючи
діючі підприємства з тим, аби зберегти й велике виробництво на селі. Практичні кроки
державної влади здійснювались за схемами, скопійованими з програм російських
реформ методом проб, допускаючи при цьому безліч помилок. Структурні зміни
розпочалися у травні 1991 р. після того, як міністерство агропромислового комплексу
України направило обласним і районним управлінням сільського господарства
документ "Вдосконалення форм господарювання АПК в умовах ринкових відносин".
Незважаючи на досить прогностичну спрямованість положень цього документу (навіть
у назву закладалась ідея майбутнього економічного укладу) його особливе значення
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полягало в тому, що вперше в нових суспільно-політичних умовах наголошувалось на
необхідності забезпечення законодавчо рівних можливостей для розвитку на селі всіх
форм власності та господарювання. Це дозволило б більш успішно поєднувати
функціонування великого, середнього і дрібного виробництва. Зазначалося також, що
при збереженні колгоспів і радгоспів як основних товаровиробників слід активізувати
на селі процес утворення фермерських господарств, кооперативів, орендних
колективів, де б сільський трудівник міг стати співвласником засобів виробництва,
одержавши в них свою частку або пай. Фактично це була чергова спроба реанімувати
невдалий досвід 1980-х років - створення на базі колгоспів альтернативних форм
господарювання.
У жовтні 1991 р. схвалена Верховною Радою України Програма приватизації і
роздержавлення підприємств, землі, житлового фонду вперше задекларувала наміри
системних організаційних змін. Передбачалося, що впродовж 1992 р. колгоспи будуть
перетворені в асоціації або господарські товариства. При цьому проголошувалось
право кожного колгоспника на вихід з колгоспу і створення власного приватного
господарства.
Від цього часу розпочався пошук різних варіантів перетворення колгоспів та
радгоспів у колективні сільськогосподарські підприємства (КСП). Одним із перших
прикладів такої перебудови (пілотний проект) став колгосп ім. Фрунзе Запорізької
області. У 1991 р. загальні збори колективу вирішили вважати власністю кожного
працівника 15 га колгоспної землі. їм надавалося право особисто вирішувати: або
вийти з колгоспу і господарювати самостійно, або залишитися членом колективу і
передати землю у спільний обробіток. Вводилась щомісячна виплата заробітної плати
за виконання необхідного виду робіт в господарстві і додаткова оплата в кінці року
кожному власнику землі за використання його наділу на умовах оренди. Такий підхід,
безумовно, породжував зацікавленість у високопродуктивній праці. Крім того,
вводилась оцінка особистого внеску кожного трудівника у загальний прибуток
господарства за останні двадцять років, окрім того до цього додавався заробіток за цей
же період, і на цій базі визначилась пайова частка кожного трудівника і пенсіонера в
основних фондах колгоспу. На основі коефіцієнту розподілу прибутку (пайової ставки)
на особисті рахунки колгоспників нараховувалась належна їм частка приросту
основних фондів виробництва. Усі без винятку члени колгоспу підтримали рішення
про створення колективного сільськогосподарського підприємства [6].
Економічне і фінансове знекровлення КСП і держгоспів, головним чином, за
допомогою ножиць цін на промислову та сільськогосподарську продукцію й численних
податків призвело до їх масової збитковості. З функціонуючих на 1999 р. 10, 5 тис.
КСП, які володіли 65 % сільгоспугідь, лише половина здійснювали господарську
діяльність. У решті господарств не було в наявності техніки. Отже обробляти землю не
було чим, вони залишались КСП лише де-юре, а земля здавалась в оренду приватним
структурам, або зовсім не оброблялася [7].
Система господарювання на селі, що склалась на 1998 рік практично не
функціонувала. Незважаючи на те, що держава вклала 4,7 млрд. грн. асигнувань в
матеріально-технічні ресурси, 93% господарств залишались збитковими. В той час як
приватний сектор, не маючи державної підтримки, приніс 30 млн. грн. прибутків [8].
Звичайно, збільшення частки приватного сектора у виробництві сільськогосподарської
продукції свідчило не стільки про його безпосередні успіхи, скільки про розвал
колективного сектора, який з кожним роком виробляв все менше продукції в
абсолютному вимірі. В Україні лише 500 сільськогосподарських підприємств взяли в
оренду землю і вели приватне виробництво.
Отже, виникла досить загрозлива ситуація. Щось потрібно було робити з КСП, які
практично існували лише на папері. Виходячи з цих обставин, Президент України
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вимушений був адміністративними важелями просувати реформу і видати 3 грудня
1999 р. указ "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки". Встановлювались нові завдання і жорсткі (6 місяців) терміни
перетворення колективних підприємств у приватні та укладання з селянамивласниками земельних паїв договорів із обов'язковим зазначення орендної плати.
Впродовж року після введення в дію президентського указу 10,8 тис. колишніх
КСП було перетворено на 13,7 тис. приватних господарських структур, серед яких
господарські товариства становили 47%, кооперативи -24%, приватно-орендні - 20%,
фермерські господарства - 8%. Земельні паї здали в оренду 5,6 млн. селян, за що їм
було нараховано 1,5 млрд. грн. орендної плати, тобто в середньому 60 грн. за один га
землі. У рахунок орендної та натуральної заробітної плати селянам було видано 5,3
млн. т зерна, тобто п'яту частину його валового збору в Україні. Понад 300 тис. селян
оформили свої земельні паї актами на приватну власність, одержали їх натурою і
самостійно почали господарювати на них. За рахунок оренди земельних паїв площа
обробітку землі у фермерських господарствах зросла удвічі [9].
Особливістю було те, що зберігалась цілісність земельних та майнових
комплексів більшості КСП. Понад 85% договорів оренди селяни укладали з
правонаступниками КСП, 10% - з підприємницькими структурами і тільки 5% з
фермерами [10]. Разом з тим, слід підкреслити, що в більшості випадків порушувався
принцип вільного виходу з КСП селян зі своїм земельним і майновим паєм. Державні
структури досить часто тиснули на селян і керівників господарств, аби ті не чинили
опір ліквідації тієї чи іншої виробничої структури, примушували їх підтримувати заяви
на зразок доцільності "руйнування колгоспів і продажу землі". Такий тиск могли
витримати лише міцні колективні господарства, які зберегли цілісність трудових
колективів, їх впевненість у власних силах та рішучість у захисті власного
підприємництва.
В Україні на державному рівні неврегульованим залишалась взаємодія дрібного і
великого сільгоспвиробництва. Перші знаходились у невигідному становищі, їх
практично життя змушувало конкурувати з великими виробництвами. Таким чином,
проявлялись недоліки ринкових регуляторів. Нав'язаний зверху адміністративний
спосіб перерозподілу земель не відповідав інтересам, більшої частини селянства. Крім
того не принесла бажаних результатів і передача землі тим товаровиробникам, які
нібито здатні були забезпечити високі результати господарювання.
У секторі дрібного виробництва склалась парадоксальна ситуація. Виробляючи
майже 60% валової продукції, в 2002 р. ОСГ одержали лише З млрд. грн. прибутку,
тоді як виробництва, що мали 40% - 16 млрд. грн [11]. Це свідчило, що основна маса
прибутків дрібних господарств осідала в комерційних посередницьких структурах.
Після указу Президента 1999 р. протягом 2000 - 2002 рр. майже в трьох четвертих
випадках на базі КСП створювались підприємницькі структури колективного
господарювання - виробничі кооперативи та господарські товариства і в дещо більше
чверті випадків - приватно-орендні, які хоч і не були вже колективними, проте мали
можливість максимально зберігати цілісність земельних і майнових комплексів КСП.
Стримано створювались селянські (фермерські) господарства. Не набувало бажаного
розмаху й виділення земельних часток для збільшення площ землекористування ОСГ.
В основному найбільшого поширення набув спосіб передачі паїв в оренду, зокрема
створеним раніше селянським (фермерським) господарствам.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки" мав і зворотну дію - було зруйновано
великотоварне виробництво та посіяно шкідливі ілюзії у суспільному розумінні щодо
переваг фермерства і дрібних селянських господарств у продовольчому забезпеченні
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країни. Такий підхід призвів до монокультури ринково вигідних видів
сільськогосподарської продукції.
На початку 2000-х років в аграрному виробництві майже п'ята частина
недержавних підприємств функціонувала в організаційному полі не прописаному
законодавством (спілки селян, агрофірми, акціонерно-пайові підприємства тощо) на
основі колективної власності [12].
Протягом досліджуваних років зберігалась тенденція зменшення кількості
державних підприємств. В 2002 р., за даними Держкомстату, функціонувало 1775
господарств, з яких 315 держгоспів, 673 аграрних науково-дослідних установ і
навчальних закладів, решта - підсобні господарства державних підприємств установ і
організацій [13].
На початок 2004 р. в Україні працювало 516 держгоспів (0,9% діючих
підприємств). Більшість з яких функціонували в радянський час, були реорганізовані у
КСП і приватизовані. їх майно було не стільки приватизоване, скільки розпродане.
Вони втратили спеціалізацію. Оскільки чимало держгоспів - це насамперед насінні та
племінні господарства, навчально-дослідні підприємства, їх доцільно було
роздержавити і зберегти для наукових досліджень, підготовки кадрів, технікотехнологічних напрацювань. На думку економістів-аграрників, потенціал їх можна
було розвивати через впровадження наукового менеджменту, спеціалізації (змінника
власності), інноваційного інвестування.
В 2001 р. власником найбільшої кількості (47,9%) з діючих сільгосппідприємств
був колектив, що складався з 2-10 осіб. Чверть - засновувались одним власником. Серед
приватних підприємців було 227 (7,8%) жінок [14].
У 1999 р. працювало близько 40 великих агропромислових підприємств (фірм,
концернів, агрокомбінатів тощо). Найвідоміші серед них: агрофірми "Крим" (с. Віліно
Бахчисарайського району, АР Крим), "Прикордонник" (с. Петрово Виноградівського
району на Закарпатті), "Лучиста" (с. Веселе Веселівського району Запорізької області),
"Прут" (с. Підгайчики Коломийського району Івано-Франківщини), "Колос" (с.
Нечипорівка Яготинського району на Київщині); агрокомбінати: "Азовський" (м.
Бердянськ Запорізької області), "Білгород-Дністровський" (м. Білгород-Дністровський
Одеської області); концерн "Рось" (м. Біла Церква на Київщині); корпорація "Липівка"
(с. Липівка Томашпільського району Вінницької області) [15]. В агрофірмі "Манжелія"
на Полтавщині орендна плата ставилась у залежність від рівня врожайності та
рентабельності. Однією з кращих комерційних структур в регіоні аграрного профілю
вважалась агрофірма "Агро-Сула", власником якої був американець українського
походження Ю. Фещенко-Чопівський. Аграрій з діда-прадіда, він не лише організував
сучасне виробництво орендуючи кілька гектарів землі, а й багато робив для навчання
кадрів, в тому числі і в США. Але було чимало і негативного в такій практиці. Іноземні
і вітчизняні підприємці вирощували на орендованих землях здебільшого соняшник і
кукурудзу, які здатні були забезпечити максимальний прибуток на вкладений капітал.
Тваринництво, виробництво різноманітних технічних культур, овочів, фруктів та
іншого, потрібного для повноцінного харчування українців, підприємців не
приваблювало. Крім того, продукція, що вирощувалась, вироблялась для експортних
цілей. Не залучалися вони і до вирішення соціальних проблем села [16].
На березень 1996 р. в Україні діяли 300 агрофірм. Найбільше їх було у
Чернівецькій області (33), Хмельницькій (28), Черкаській (17), Тернопільській (160,
Одеській (15), Київській (14) областях [17]. Провідні фахівці з Інституту економіки
НАН України були переконані, що функціонування приватних агрофірм по-перше,
усувало перешкоди (через оренду) на шляху до притоку іноземних капіталів в аграрну
сферу. Ставало очевидним, що для держави є вигідним створювати спільні
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підприємства за участю іноземного капіталу, які б виробляли різноманітну
сільгосппродукцію та організовувати її переробку [18].
В практиці сільського господарства України акціонерні товариства відритого типу
виникали, як правило, на основі роздержавлених радгоспів, а закритого - на основі
реорганізованих КСП. Основною їх особливістю була наявність акцій як специфічного
виду цінних паперів без встановленого строку обігу, що засвідчували пайову участь у
статутному фонді, підтверджували членство й право участі в управлінні ним.
Найбільше відкритих акціонерних товариств створювалось на Півдні та Сході країни.
Лідером була Вінницька область - 98 ВАТ [19].
Проте, опираючись на висновки економістів-аграрників, слід зазначити, що
акціонерна форма найменш придатна для застосування в сільськогосподарському
виробництві. Головний аргумент проти полягав в тому, що вихід з такого товариства
був лише один - продати акції. Тобто ті, хто заплатили за акції своїм майном і
земельними паями, повністю втрачали свої паї, і переходили у власність АТ. Таким
чином, втрачався сенс створення власного фермерського господарства чи іншого виду
діяльності. Ця форма господарювання не набула значного поширення у сільському
господарстві не лише країн з розвинутим ринковим господарством, а й пострадянських
країнах.
За даними Фонду державного майна України, протягом 1998 - 2002 рр. кількість
акціонерних товариств в Україні зросла з 34038 до 34424, з них відкритих - з 10879 до
12171, закритих - зменшилась з 23159 до 22255. Темпи зростання чисельності
зберігались достатньо високими. Протягом 1992 - 1999 рр. зросло в 129 разів [20]. В
умовах розвитку ринкового середовища функціонування цих формувань
спрямовувалась в бік пошуку ніші на ринку. Слабкі, як правило, не витримавши
конкуренції, припиняли своє існування.
Значне місце серед організаційно-правових форм організації посідали
господарські товариства. Воно було зручним для групи осіб, які довіряли один одному
та готові були нести однакову, проте не повну відповідальність за діяльність свого
підприємства. Привабливою формою господарювання на селі зарекомендували себе
товариства з обмеженою відповідальністю. Це досягалося внаслідок таких їх
особливостей: порівняно простої процедури створення, державної реєстрації та
прийому в члени;обмежена відповідальність учасників; право безперешкодного виходу
з складу зі своєю майновою і земельною часткою; можливість здавати пай в оренду
товариства. Головний недолік цих форм полягав у тому, що потребувала одностайності
у вирішенні різного роду організаційних і виробничих питань.
На кінець 2000 р. в Україні залишалося близько 1,5 тис. колишніх КСП, які з
різних причин не стали справжніми приватними господарствами [21]. Вони набули
форми кооперативів із численними засновниками і мало чим відрізнялися від колишніх
КСП, а точніше - від колгоспів і радгоспів. За даними офіційної статистики, у 2004 р.
нараховувалось 8172 господарських товариства, 4054 приватних сільськогосподарських
підприємства, 1727 виробничих сільськогосподарських кооперативів, 395 державних
сільськогосподарських підприємств і 1694 господарства різних типів [22].
Отже, як бачимо, система сільського господарства, що склалася, була
представлена двома соціально-виробничими елементами: дрібномасштабними і
великомасштабними. Провідне місце в структурі землекористування посідали
великомасштабні
елементи,
які
охоплювали
83%
загальної
площі
сільськогосподарських угідь.
РЕЗЮМЕ
Автор статті аналізує проблеми розвитку агропромислових формувань ринкового
типу в аграрному секторі незалежної України.
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Ключові слова: аграрний сектор, ринкові відносини, сільськогосподарські
підприємства, агропромисловий комплекс, сільськогосподарські кооперативи.
РЕЗЮМЕ
Автор статьи анализирует проблемы развития агропромышленных формирований
рыночного типа в аграрном секторе независимой Украины.
Ключевые слова: аграрный сектор, рыночные отношения, сельскохозяйственные
предприятия, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные кооперативы.
SUMMARY
The problems of market relations development in the agricultural sector of Ukraine are
analyzed in the article.
Keywords: agrarian sector, market relations, agricultural enterprises, agroindustrial
complex, agricultural cooperative stores.
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Всесвітня історія
ББК Т3(0)322
ШЕСТАЯ СИРИЙСКАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕДНИЙ УСПЕХ СЕЛЕВКИДОВ
С.А. Павлов
Неудачные войны эллинистических государств с Римской республикой в конце III
– начале II вв. до н.э., изменили не только форму, но и содержание
межгосударственных отношений во всем регионе Восточного Средиземноморья. Сенат
Рима превратился из посредника в арбитра всех межгосударственных и династических
споров эллинистических и эллинизированных государств. Важность этого этапа в
истории античности определяет необходимость детального изучения ряда важных
вопросов этого “треугольника” взаимоотношений – эллинистических государств и
Рима как третьей стороны с правом решающего голоса. Наиболее показательными
являются события шестой Сирийской войны (170 – 168 гг. до н.э.) между Египтом
Птолемеев и государством Селевкидов Антиоха IV. Поэтому целью данной работы
является рассмотрение политического процесса приведшего к войне и ее значение для
эллинистических государств Восточного Средиземноморья.
Основными источниками, повествующими о событиях той войны, для нас
являются произведения Полибия и Тита Ливия [1,2].
Полибий дает достаточно подробную картину подоплеки войны, но в отличие от
описания событий войны Рима и Антиоха III, делает это с истинным беспристрастием
[Pol. XXVIII. 19-22, XXIX. 2,4,27]. Автор упоминает о проведенной Антиохом
дипломатической подготовке войны за Келесирию и Палестину и сомнительном
правовом статусе владения Египтом этими территориями [Pol. XXVIII. 20, 22].
Тит Ливий сообщает о затруднительном положении, в котором оказался Рим
накануне селевкидско – египетской распри. Готовясь вступить в войну с царем
Македонии Персеем, римляне оказались втянутыми в стойкий клубок противоречий
между Македонией, Пергамом, Родосом, Вифинией, Египтом и Селевкидами. Пытаясь
заручиться поддержкой, Рим слышит лишь уверения в дружбе, но не готовность
оказать действенную поддержку [Liv. XLII. 26. 7-8]. Последовавшие за этим интриги
Персея и письма Антиоха греческим полисам лишь усугубили проблемы римлян в
Греции и развязали руки Антиоху [Liv. XLIV. 24. 1-6, XLV. 11. 8].
Итог шестой Сирийской войны оба автора изображают как триумф римской воли
перед силой восточных варваров, не вдаваясь в анализ последствий войны [Pol.XXIX.
2, 27. Liv. XLV. 12-13].
В современной историографии вопроса в значительной мере прослеживается
традиция некритического восприятия античной традиции. В сочинениях Ф. Шаму, Ш.
Агер, достаточно подробно рассматривавших вопрос шестой Сирийской войны и ее
© Павлов С.А., 2010
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последствий, итог событий видится как окончательная утрата Селевкидами влияния на
собственную внешнюю политику и победы в войне [3].
Несколько отличное мнение высказывают в своих работах Х. Хабихт и П. Миттаг
[4]. Авторы определяют роль Рима лишь как посредническую в решении конфликта,
хотя и весьма бесцеремонного, отмечая, что в силу неясности окончательного исхода
войны с Персеем, республика не желала ввязываться в новый конфликт. Х. Хабихт
отмечает, что агрессивная позиция римского посланника не стала препятствием для
дальнейшей активной внутренней и внешней политики Антиоха IV [5].
П. Миттаг обращает внимание на нежелание Сената принимать ту или иную
сторону в конфликте. Автор считает такое положение следствием охлаждения римскоегипетских отношений и слабой поддержкой внутри Сената перспективы новой войны
на Востоке [6].
Давний спор между Птолемеями и Селевкидами за право владения землями
Келесирии и Палестины в течение предыдущих полутора веков являлся основной
причиной военных конфликтов между ними [7]. Уже в первой четверти III века был
заключен союзнический договор межу Птолемеем II и Римом [8], который возможно
стал ответом на аналогичный договор между Антиохом I и захватившим македонский
престол Птолемеем Керавном в 279 году [Just.XXIV.1,8][9]. Последовавшие за этой
дипломатической работой четыре войны, не принесли определенности в вопросе
владения этими стратегическими и в военном и в экономическом отношении
территориями. Лишь в результате неудачной для Египта пятой Сирийской войны 202 195 годов, Келесирия вошла в состав государства Селевкидов. Надвигающаяся война с
Римом, не позволила Антиоху III окончить пятую Сирийскую войну прочным
присоединением Палестины [Just.XXX.1.2-6]. Стремясь исключить накануне войны с
Римом возможность вмешательства Египта, Антиох III выдал свою дочь Клеопатру
Сиру за Птолемея V Эпифана. Аппиан указывает, что в качестве приданого Птолемею
была передана Келесирия [App.Syr.5][10]. Иосиф Флавий в своем сочинении
“Иудейские древности” сообщает более полные сведения о территориальных подарках.
Историк говорит о передаче не только Келесирии, но и Финикии, Самарии и Иудеи.
Кроме того, условием передачи территорий был раздел доходов от податей, взимаемых
с населения между Антиохом и Птолемеем [Jos.Flav.Ant.Jud.XII.4.1][11].
После смерти в 180 г. Птолемея V Эпифана регентом при малолетнем Птолемее
VI стала его мать Клеопатра I. При ней порядок владения территориями Палестины и
Келесирии соблюдался [12].
В 176 г. Клеопатра I умерла, а молодой Птолемей попал под влияние своих
министров, которые не скрывали намерений вернуть территории Келесирии, Финикии
и Палестины в полное владение Египта [13]. Вполне вероятно, что к этому их
подтолкнула смерть Селевка IV в конце 175 года. Период смены правителя мог
показаться удобным для решительного слома сложившегося status quo. Планы
министров поддержали сестра Птолемея VI Клеопатра II и их младший брат, будущий
Птолемей VIII Эвергет II Фискон [14]. Эти планы очень скоро стали известны Антиоху
IV, который в свою очередь немедленно послал посольство в Рим с целью
предупредить его выступление на стороне Египта [Pol. XXVIII.22]. В это же время,
принимая посольство от греков и египтян, Антиох пытается убедить послов в
законности претензий Селевкидов на Келесирию и временном характере владения ею
египтян [Pol.XXVIII.19-20]. Факт отправки в Рим посольства Антиохом весьма
показателен. Ш. Агер отмечает, что в отличие от Антиоха III, его потомок уже не мог
игнорировать доминирующее положение Рима в Средиземноморье [15].
Активная дипломатическая деятельность Антиоха явилась удачным прикрытием
для начала военных действий. Источники очень сжато описывают ход боевых
действий. Египетские войска не смогли оказать организованного сопротивления
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хорошо подготовленной селевкидской армии. Антиох стремительно занял подвластную
египтянам Иудею и разграбил Иерусалим. Формальным поводом к войне стала защита
интересов Птолемея VI перед угрозой ему со стороны младшего брата Птолемея VIII и
их сестры Клеопатры II [Liv. XLIV.6-14]. Решающим успехом стал захват Пелусия,
города контролировавшего одноименное устье Нила и издревле являвшегося ключом к
Дельте. Разбив египетские войска в морском и сухопутном сражениях, Антиох
подступил к стенам Александрии, в которой укрылись Птолемей VIII и Клеопатра
[Liv.XLIV.19].
Успех Антиоха сподвиг македонского царя Персея, начавшего войну с Римом и
его греческими союзниками, отправить посольство под руководством Телемнаста с
целью убедить Антиоха совместно выступить против римлян [Liv. XXIX.4]. Эта
попытка Персея была явно обречена на провал. Антиох практически достиг своей цели
— Келесирия и Палестина вновь стали безраздельным владением Селевкидов, а
ослабленный Египет уже не мог проводить активную политику в регионе.
Занятые войной с Персеем римляне прибегли к помощи греческих государств в
роли посредников в урегулировании конфликта. Родос пытался примирить Птолемея
VIII и его брата, а делегация в составе представителей Афин и Клазомен, отговорить
Антиоха от продолжения войны [16]. Результат деятельности этих посольств был
практически нулевой. Уже в 169 г. Птолемей VI примирился со своим братом и, скорее
всего, без помощи родосцев, а вследствие вполне реальной угрозы превратиться в
номинального и полностью зависимого от Антиоха правителя [17]. Успех Антиоха
вынудил Сенат более активно вмешаться в ход событий на Востоке. Сенат велел
делегации в составе Гая Попилия Лената, Гая Децимия и Гая Гостилия посетить
сначала Антиоха, а затем Птолемея и объявить, что в случае препятствия кого-либо из
царей заключению мира между ними, тот “Риму впредь не друг и не союзник”
[Liv.XLIV.19.6-14].
Тем временем Антиох, не сумев с ходу взять Александрию, отвел основную часть
своей армии на зимние квартиры в Пелусий. Римское посольство не спешило в Египет.
По сообщению Ливия, Попилий задержался на Делосе для охраны судов, следующих в
Македонию, и продолжил путь в Египет только после победы римлян при Пидне [Liv.
XLV.10.2]. Судя по всему, римский Сенат не считал обстановку в Восточном
Средиземноморье благоприятной для успеха посольства, а потому задержка посольства
на Делосе позволила избежать вероятного (в римском понимании) совместного
выступления Антиоха и Персея.
Весной 168 года Антиох приступил к осаде Александрии и блокировал египетские
эскадры на Кипре и начал высадку на остров [18]. В свою очередь римское посольство,
получив сообщение о поражении Персея при Пидне, немедленно отправилось в Египет,
и потребовало от Антиоха вывести войска из Египта и освободить Кипр. При встрече
Попилий отказался пожать руку Антиоху и потребовал немедленного его согласия на
требования римлян [Liv.XLV.12]. Антиох и Попилий лично знали друг друга еще в то
время, когда Антиох находился в Риме в качестве заложника после Апамейского мира.
Таким образом, поведение Попилия при встрече с Антиохом – демонстрация крайней
степени недовольства действиями Антиоха. В свою очередь, сирийский царь, получив к
тому времени сообщение о поражении Персея, не стремился затягивать конфликт с
Египтом [Liv.XLV.13]. Антиох без особых колебаний согласился на условия римлян.
Военный конфликт с Римом явно не входил в планы Антиоха IV. Как трезвый политик
Антиох понимал предел своих возможностей и не стал настаивать на сохранении за
ним Пелусийского устья и Кипра, тем более что эти завоевания могли стать поводом
ополчиться против него не только римлян, но и государств всего Восточного
Средиземноморья. Полибий, тем не менее, говорит, что лишь поражение Персея
заставило Антиоха уйти из Египта и Кипра [Pol. XXIX.27]. Иные захваченные
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Антиохом территории не упоминались в соглашении. Военная победа над Египтом и
захваченная добыча стали своеобразным реваншем за поражение Антиоха III и
тяжелый Апамейский мир.
Таким образом, несмотря на кажущееся отступление от целей войны, Антиох
добился прочного присоединения Келесирии и Иудеи, недопущения дальнейших
претензий Египта на давно оспариваемые территории. Сохранение дружеских
отношений с Римом укрепило не только положение сирийского государства в
Восточном Средиземноморье, но и позволило Антиоху начать активную политику на
Востоке.
РЕЗЮМЕ
Шестая Сирийская война явилась последним реальным внешнеполитическим
успехом правителей государства Селевкидов. В результате войны территории
Палестины и Келесирии окончательно вышли из сферы притязаний Птолемеев. Из-за
политических затруднений, возникших на Балканах и в Малой Азии, Рим не счел
возможным открыто вмешаться в конфликт между государством Селевкидов и
Египтом. В свою очередь, Антиох IV извлек максимум возможного в сложившейся
ситуации для укрепления собственной власти и политического положения государства.
Ключевые слова: Сирийские войны, Селевкиды, Апамейский мир, Пелусий, Рим.
РЕЗЮМЕ
Шоста Сірійська війна з'явилася останнім реальним зовнішньополітичним
успіхом правителів держави Селевкідiв. В наслідок війни території Палестини й
Келесирії остаточно вийшли зі сфери домагань Птолемеїв. Через політичні
ускладнення, що виникли на Балканах і в Малої Азії, Рим не визнав можливим відкрито
втручатися в конфлікт між державою Селевкідів та Єгиптом. У свою чергу, Антіох IV
здобув максимум можливого в ситуації, що склалася, для зміцнення власної влади й
політичного становища держави.
Ключові слова: Сірійська війна, Селевкіди, Апамейський мир, Пелусій, Рим.
SUMMARY
The sixth Syrian war was last real foreign policy success of governors of the Selevkids
Empire. As a result of war of territory of Palestine and Koelesyrian definitively left sphere of
Ptolemayos claims. Because of the political difficulties which have arisen on the Balkans and
Asia Minor, Rome has not considered possible to interfere openly with the conflict between
Selevkids Empire and Egypt. In turn Antiochus IV has taken a maximum possible in the
circumstances for strengthening of own power and political position of the state.
Keywords: Syrian wars, Selevkids, the peace of Apamean, Pelusion, Rome.
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О НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВАРИАНТНОСТИ ПОГРЕБАЛЬНОГО
ОБРЯДА БОСПОРСКИХ ГРЕКОВ
Л.Г.Шепко
Погребальные обряды и культ мертвых – это не просто религиозные верования, а
часть сложной системы идеологических представлений (синтез различных форм
общественного сознания – религии, философии, мифологии…), включавшей
разновременные и разнородные верования и идеи. Хотя главное положение – смерть
неотвратима – едино для всего человечества, представления о ней отличаются
огромным разнообразием и определяются условиями быта, традициями, религиозными
верованиями.
Со временем мировосприятие человеком окружающего мира претерпевает
изменения, что влечет за собой изменения в отношении к умершим, их загробному
существованию. Соответственно появляются новые черты в погребальном культе.
Вопрос заключается в том, насколько широко и глубоко распространяются новые идеи,
чтобы отразиться в захоронениях, или насколько и в чем консервативен погребальный
обряд.
Данный вопрос звучит актуально в изучении Боспорского царства. Среди
источников по истории боспорских греков доминирующее место занимают грунтовые и
© Шепко Л.Г., 2010

235

ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1-2(43-44), 2010 р.
курганные некрополи, многообразный инвентарь в захоронениях, надгробия. В виду
малочисленности нарративных и лаконичности (часто в силу фрагментарности)
эпиграфических материалов погребальные комплексы становятся одним из наиболее
важных источников информации о различных сферах общественной жизни на Боспоре.
История их изучения довольно продолжительна и включает различные аспекты их
анализа от сугубо технологического до религиозно-философского. В последние
десятилетия к проблемам погребальной обрядности и культа на Боспоре обращались
А.А.Завойкин, Т.А.Ильина, Н.В.Молева, Е.А.Молев, А.А. Масленников, Н.И.Сударев,
Е.А.Савостина, И.В.Шталь и др. В ряде работ проводится мысль о необходимости
более корректного подхода к интерпретации материалов некрополей и обращается
внимание на систему религиозно-мифологических представлений [1].
Многолетние масштабные работы на некрополях Боспора выявили как
многообразие, так одновременно и некоторую однотипность полученного материала.
Погребальные ритуалы в разных античных городах иногда сильно отличаются друг от
друга [2]. В территориальных (периода расцвета IV в.до н.э.) и временных (VI-II вв. до
н.э.) рамках погребальная обрядность населения Боспора при ее казалось бы едином
эллинском происхождении демонстрирует поливариантность.
Анализ данных, связанных с погребальными практикой и культом, производится
при условии экстраполяции религиозно-духовной сферы ионийских греков метрополии
на население северопричерноморских колоний.
Одна из наиболее существенных проблем связана с приемами извлечения новых
данных и их интерпретацией, особенно в плане реконструкции этно-социальных
отношений и структуры общества в различные исторические периоды.
Чаще всего исходными позициями при трактовке разнообразия форм,
конструкций и деталей памятников выступают положения об обусловленности
характера захоронения и инвентаря социальным статусом умершего [3]. Однако
доминирование в историографии взгляда на характер боспорского общества как грековарварского приводит к тому, что ряд вариаций похоронного обряда объясняется
влиянием местных традиций.
Но ни социальный, ни «варварский» факторы не дают исчерпывающего
объяснения некоторым новациям или неординарным комплексам.
В последние десятилетия предпринимаются попытки расширить спектр подходов
к изучению погребальной обрядности.
Предполагается, что погребальные обряды разных категорий населения,
различающихся по имущественным, половозрастным, профессиональным, этническим
характеристикам, могли иметь свои специфические черты.
Кроме этого, представления о загробном существовании присутствовали в
культах полисных богов (Деметры, Диониса, Аполлона), героев (Геракла), являлись
составляющей частью элевсинских мистерий, орфизма. Следование олимпийской
мифологии в рамках отдельных культов, предпочтения, отдаваемые тому или иному
культу, вносили разнообразие в практику захоронений и сопровождающий вещевой
комплекс.
Наряду с традиционной архаической мифологией существовали религиозные
догмы в практической жизни, идеологии, политике, индивидуальная вера и
официальная полисная религия, которые, которые могли индивидуализировать
захоронения.
Таким образом, изучая погребальную обрядность (и отражающие ее
материальные комплексы), исследователи приходят к выводу о ее многоуровневом
характере и социоинформативном содержании [ 4].
Одновременно с этим, устоявшимся в науке тезисом является положение о
консервативности погребального обряда [5].
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Все эти верные в своей основе положения существуют в историографии
обособленно, что осложняет изучение ряда вопросов и предполагает их согласование.
В данной работе хочется обратить внимание на один момент, который поможет
соотнести различные наблюдения по обозначенной проблеме во времени и
пространстве – на эволюцию эллинского мировосприятия.
В развитии эллинского мировосприятия, в рамках которого существовали
погребальные обряды, можно выделить несколько этапов.
При этом следует отметить, что погребальный культ складывается в глубокой
древности и соответствует архаической, традиционной форме сознания. Именно
религиозно-мифологическая система предопределяет элементы обрядности. В связи с
этим ряд исследователей обосновывает ведущее значение сакрального знания в
поведении индивида в осуществлении ритуалов [6].
Для архаических представлений о смерти важны были две идеи, вокруг которых
формировался обряд. Это необходимость изолировать тело и подготовить умершего к
загробному путешествию.
Материалы боспорских некрополей позволяют предполагать единую в своей
основе погребально-поминальную сферу населения, основанную на мировоззрении
традиционного общества. Но зафиксированное разнообразие требует обратить
внимание на развитие религиозно-философских воззрений
Согласно источникам, прежде всего, архаического периода, представления о
смерти и погребении в основе были общими для всех эллинов. мифологическое
сознания до УІІ в. до н.э. ориентировалось на героизированного предка. Но и к этому
времени это был уже сложный конгломерат идей и культов, действий.
На религиозную основу накладывались социально значимые действия, которые,
очевидно, не входили в противоречие с существующими представлениями.
Погребальные состязания и культовые игры у могилы умершего, известные по поэмам
Гомера, уходят в прошлое. Пышные и дорогостоящие состязания сменились певцами,
плакальщицами и умащиваниями благовониями.
Со временем появляются законы, ограничивающие пышность погребения. В ряде
греческих полисов (Афинах, Митилене, Сиракузах) принимались специальные законы,
ограничивающие издержки граждан на погребальные обряды. Государственное
регулирование предпринималось Ликургом в Спарте, Солоном в Аттике [7].
В соответствии с законом, похоронная процессия должна была следовать по
улицам города, не создавая шума. В Афинах солоновский закон запрещал как наем
плакальщиц, так и всякие страстные выражения печали (царапание щек, биение себя в
грудь, громкие восклицания и вопли и т. п.) (Плут. Сол. 21).
Динамично развивавшееся греческое общество в течение УШ-У1 вв. активно
генерировало новые идеи, затрагивающие все сферы жизнедеятельности. Оно
подготовило развитие философского мышления. Хотя ритуал погребения довольно
консервативен, но, возможно, изменения в сознании, происходившие в эпоху поздней
архаики и начала классики, сказались и на погребальных обычаях. У - первой- пол У в.
до н.э. Следует отметить ряд новаций в обрядах, которые связаны с развитием учений
пифагорейцев, орфиков, распространением элевсинских мистерий.
С другой стороны, рационализация сознания этого периода приводит к тому, что
в рамках государства, как и в одном человеке уживались вера и неверие,
неукоснительное исполнение обрядов и раздумья о природе богов. Рассуждения
Сократа и софистов часто вступали в противоречие
с
существующими
представлениями о человеке и его существовании. Этические нормы Греции периода
классики были теснейшим образом связаны с религией. Люди верили, что боги следят
за порядком на земле, соблюдением установленных законов вознаграждают за добро и
карают за зло. Скорее всего в это время появляется идея, что ответственность за свои
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поступки человек несет не только в земном, но и загробном мире. Благочестивые и
праведные удостаиваются вечного блаженства, а грешные каются.
В классическую эпоху обряды соблюдались, но формы изменились. К концу У в.
до н.э. самоощущение индивида и роль его индивидуальных эмоций усиливались [8]. А
ритуал не исключал выражения личных переживаний. В конце 1У в. до н.э. разрыв
между ритуалом (становится формальным) и индивидуальными переживаниями
усиливается.
ІІІ-ІІ вв. – период эллинизма характеризуется развитием философско-религиозных
систем с этической проблематикой, космополитизм, проникновением восточных
культов, идей. У разных групп населения, в зависимости от религиозных, философских
и т.д. различий могли существовать разные взгляды на момент перехода и посмертное
существование и в связи с этим на необходимость снаряжению души для этого
путешествия [9]. Все позволяет предположить некоторую индивидуализацию
обрядности.
Представления древних эллинов о загробном существовании претерпевали
изменения на протяжении VII-I вв. до н.э., отражая развитие мировосприятия и
эволюцию идеологических воззрений. В учетом этого тезиса возможна более
конструктивная реконструкция погребальной практики боспорян в доримский период.
РЕЗЮМЕ
В статті пропонується при вивченні некрополів Боспорського царства звернути
увагу на таку обставину. Протягом VII-I ст. до н.е. уявлення еллінів про потойбічне
існування зазнавали зміни., відображаючи розвиток світосприймання та еволюцію
ідеологічних переконань.
Ключові слова: Боспор, поховальний обряд, міфо-ритуальне сприймання,
раціоналізація свідомості.
РЕЗЮМЕ
В статье предлагается при изучении некрополей Боспорского царства обратить
внимание на следующее обстоятельство. Представления древних эллинов о загробном
существовании претерпевали изменения на протяжении VII-I вв. до н.э., отражая
развитие мировосприятия и эволюцию идеологических воззрений.
Ключевые слова Боспор, погребальный обряд, мифо-ритуальное восприятие,
рационализация сознание.
SUMMARY
It is suggested in the given article while studying the burial places of the Bosphorus
Kingdom to take into consideration the following the ideas of ancient Greeks of the afterlife
had been changing during VII-I centuries BC reflecting in such a way the development of
their outlook and evolution of ideology
Key words: Bosphorus, a funeral ceremony, mytho-ritual perception, rationalization of
consciousness.
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ББК Т 3 (О) 242.4
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ХАРАКТЕР ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА
БОСПОРЕ В I –сер.ІІІ вв. н.э.
И.Е.Смирнова
Для Боспора I-III вв. н.э. - время экономического и культурного расцвета, в том
числе, и подъема сельскохозяйственного производства. По свидетельству Аммиана
Марцелина (Ammian., Marc., XXII, 8, 32), в позднеантичную эпоху сельское хозяйство
приобрело исключительное значение в экономике государств Северного
Причерноморья, и в частности Боспорского царства. Рост сельскохозяйственного
производства был связан с расширением территории царства, включением обширных
плодородных земель, населенных земледельческими племенами. Эти земли давали
большую часть экспортного хлеба. Учитывая значительную роль земледелия в
© Смирнова И.Е., 2010
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социально-экономической жизни Боспора, представляет особую актуальность вопрос
об организации земельных отношений и роли различных прослоек населения в
сельскохозяйственном производстве.
Сельскому хозяйству Боспора было посвящено значительное количество
исследований.
В.Ф.Гайдукевич,
С.А.Жебелев,
В.Д.Блаватский
в
своих
монографических работах первостепенное внимание уделяли экономическому
развитию Боспора, в том числе и сельскохозяйственному, сквозь призму которого
представлялись отдельные слои населения, занятые земледелием. Так, С.А.Жебелев [1]
отметил связь гражданских прав греческого населения с обладанием земельной
собственностью и политическими правами. В.Ф. Гайдукевич, который создал
фундаментальные труды по истории Боспора, выявил классы основных производителей
- рабов и пелатов, значительно преувеличив их роль [2]. Крупным вкладом в
историографию Боспорского государства стал труд В.Д.Блаватского [3], в котором
рассматривались проблемы сельскохозяйственного производства на Боспоре.
Прослеживая изменения в соотношении крупного и мелкого землевладения, он отметил
факт исчезновения мелких сельских поселений в первых веках н.э., объясняя это
разорением мелких земледельцев и переселением сельских жителей в города.
Существенный вклад в изучение сельских поселений, главным образом, Европейского
Боспора, в 60-70-е гг. ХХ в. внесла И.Т.Кругликова. Исследуя аграрные отношения,
она основную роль в производстве отводила зависимым земледельцам из варваров и
рабов [4]. В тоже время на основании результатов проведенных ею в 60-70-е гг.
раскопок поселений Семеновка, Кыз-Аул, Новоотрадное было сделано заключение об
их жителях как о свободных крестьянах, мелких землевладельцах, однородных в
имущественном плане. В.А.Устинова исследовала особенности социальноэкономического развития Боспора в период I-II вв. н.э. Основную роль в
сельскохозяйственном производстве она отводила пелатам [5]. В 1990-2000-х гг.
выходят работы С.Ю.Сапрыкина, в которых был проведен анализ соотношения
полисных и царских земель, выделены районы полисного землевладения, дана
характеристика управления царскими землями в I-III вв. н.э.[6]. Исследованию
сельской территории Боспора посвящены работы А.А.Масленникова [7]. Он также
уделяет внимание анализу полисного и царского землевладения, военным поселениям
на границах царства.
В 1990—2000 гг. украинскими ученими также разрабатываются проблемы форм
землевладения на Боспоре, этносоциальной стратификации сельского населения.
Показательны в этом отношении работы В.Н.Зинько, посвященные изучению сельской
округи близ Нимфея римского времени [8]. Он доказал на основе наличия клеров на
хоре Нимфея распространение в приморских районах поселений свободных греческих
земледельцев. В.М.Зубарь, рассматривая соотношение царских и полисных земель на
Боспоре, сделал заключение о том, что земли, расположенные вокруг боспорских
городов, являлись полисными, находились в собственности их граждан. Крупные
усадьбы на царских землях обрабатывало зависимое варварское население, близкое по
социальному положению к илотам [9]. Таким образом, исследователи уделяют
внимание характеристике земельных отношений на Боспоре, отмечают наличие
царского и полисного землевладения, но недостаточно изученной остается роль
различных слоев земледельцев в сельско-хозяйственном производстве.
Цель статьи - рассмотреть организацию сельскохозяйственного производства и
характер земельных отношений на городской хоре Боспора, выявить основных
производителей на этих землях.
Многолетние работы археологов позволили сделать выводы об организации
земледелия и характере земельных отношений на Боспоре. Часть территории царства
занимали города (примерно 200 га). Большая часть земель Керченского и Таманского
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полуостровов была размежевана, на них размещались сельские поселения.
«Экономическая зона» Боспора составляла примерно 3125 км2, из них на Керченский
полуостров приходилось 2600 км2. Численность сельского населения колебалась в
пределах 90-110 тыс., городского - 48-60 тыс., из них земледельцев могло быть 18-22
тыс. [10].
И.Т.Кругликова выделила на Боспора сельские поселения нескольких типов: 1)
неукрепленные деревни, состоящие из группы домов, находящихся один от другого на
расстоянии 30-50 м. Это могла быть группа сельских усадеб, принадлежащих
гражданам греческих полисов; 2) укрепленные поселки, где дома плотно расположены
внутри оборонительных стен, а приусадебные участки отсутствуют, обрабатываемые
земли находятся вне укреплений; 3) отдельные изолированные усадьбы-виллы, центры
крупных земельных наделов. Они могли быть укрепленными и неукрепленными в
зависимости от социально-политической обстановки, времени их существования; 4)
неукрепленные поселения рядом с укрепленной усадьбой [11].
В ходе развития Боспора на его территории сложилось несколько форм земельной
собственности. В.Ф.Гайдукевич выделил: 1) хозяйства горожан, имевших участки в
пределах городов и на городской хоре, основным занятием таких граждан было
земледелие; 2) усадебные хозяйства, расположенные вблизи городов на земельных
угодьях, являлись собственностью владельцев усадеб; 3) хозяйства сельских жителей
варварского происхождения. Земли эти считались собственностью боспорских царей
или их подданных. Обрабатывавшие эту землю крестьяне, юридически представлялись
в качестве производителей, арендующих земельные наделы. Два первых типа хозяйств
базировались на труде самих мелких собственников земли, а также на труде наемных
работников и отчасти рабов. Население деревень состояло, как из свободных, так и из
зависимых земледельцев, выходцев, как из среды боспорского населения, так и из
представителей варварских племен [12].
И.Т.Кругликова, в свою очередь, отметила следующие типы землевладения на
Боспоре: 1) земли в ближайшей округе городов - городская хора; 2) царские земли как
часть общебоспорской хоры [13]. Исходя из многообразия типов земельной
собственности, она различает среди земледельцев: 1) свободных граждан полисов,
обрабатывающих свои небольшие участки, в основном собственным трудом; 2)
сельскохозяйственных рабов, работавших в крупных усадьбах; 3) крестьянобщинников на царских землях. Такие общины в античном мире считались
свободными; 4) Зависимых крестьян-пелатов, которые обрабатывали храмовые земли
[14]. Следует отметить, что вопрос о рабах как основных производителях
сельскохозяйственной продукции был необходимым атрибутом советской
историографии. В настоящее время это утверждение нуждается в обосновании и
источниковом подтверждении.
А.А.Масленников всю сельскую территорию Боспора, начиная с первых
Спартокидов, делит на традиционную хору полисов (частные и общественные
участки); земли, населенные варварами; земли, составляющие личный «домен»
правящей династии, прежде всего, самого боспорского архонта; земли с иным
правовым статусом (храмовые, военных поселенцев) [15].
Итак, можно выделить в земельном фонде Боспора земли полисов, земли
боспорских царей, земли храмов, земли варварских племен. В зависимости от характера
землевладения полисного или царского представляется возможным рассмотреть
категории земельных собственников и держателей.
Основой хозяйства большинства боспорских городов было земледелие, на базе
земельной собственности их граждан [16]. Сохранение традиций полисной организации
в крупных городах предполагает наличие городского землевладения. Классический
полис строился как гражданская община, состоящая из земельных собственников, и
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владение земельным наделом было непременным условием для каждого ее участника
[17]. Сохранение традиций полисной организации в крупных городах предполагает
наличие городского землевладения. Боспорские города-полисы – это не только
территория, огражденная городской стеной. Экономической основой городов были
прилегающие к ним земли, составляющие их собственность, - хора, на которой
находились земельные участки граждан города. Титулатура боспорского правителя
Аспурга «царствующий над всем Боспором и Феодосией» (КБН, № 39, 40) является
возрождением спартокидовских традиций обозначать верховного правителя
Боспорского государства архонтом. Выделение Боспора, т.е. территорий, подвластных
греческим городам: Пантикапею, Нимфею, Фанагории, Горгиппии, Гермонассе, а также
отдельно Феодосии, существовавшее во времена Спартокидов, подтверждает, что, как и
в спартокидовский период, эти города продолжали владеть своей хорой [18].
Поселения, расположенные на городской хоре, в административном отношении
подчинялись городу [19]. В.М. Зубарь считает, что земли, расположенные вокруг
боспорских городов, находились во владении их граждан [20]. Правитель Аспург
утвердил «Евпаторов Закон о наследовании», расширив права боспорских горожан
сначала в Горгиппии, затем в других городах. Закон даровал право наследования
земельных участков-клеров детям или ближайшим родственникам умершего владельца,
в случае их отсутствия клер переходил в собственность всей гражданской общины, что
существенно расширило полисное землевладение и автономию городов [21].
Земельный фонд каждого полиса мог включать общественные, храмовые земли,
частные наделы. Земли города были поделены между его гражданами на участки
разной величины - клеры [22]. Преобладали мелкие и средние хозяйства (укрепленные
загородные усадьбы), обработка земли в которых производилась силами одной семьи
[23]. Хозяйства горожан располагались на принадлежащих им участках в прилегающей
городу местности, а жилища - главным образом в городе. Памятники ближней
городской хоры - это укрепленные загородные усадьбы. Как правило, такими
усадьбами владели граждане городов, среднезажиточные землевладельцы. Их
планировка, расположение на местности, характер находок, следы древних земельных
наделов - говорят о типично античной системе землеустройства. Клеры были одним из
явных признаков полисного статуса того или иного городского центра [24]. Такая
система организации хоры зафиксирована для округи Нимфея, Горгиппии, Феодосии, в
меньшей степени - Пантикапея. Археологические исследования позволяют говорить о
существовании клеров на хоре Нимфея, где выявлены поселения римского времени
Героевка 1, Тобечик-1, Чурубашское, Огоньки-1, Огоньки-2, Огоньки-4, Чурубаш-6,
Чурубаш-9, крупные укрепленные усадьбы Чурубашский Маяк, Чурубаш-2,
Чурубашская цитадель [25]. Вблизи упомянутых поселений обнаружены следы
земельных наделов, принадлежащих гражданам Нимфея [26]. Наиболее экономически
была освоена и заселена хора Феодосии [27]. Здесь было сконцентрировано около 90%
всех поселений первых веков н.э. [28]. Вероятно, хора Феодосии состояла из мелких,
средних и некоторого числа крупных хозяйств граждан [29]. Зафиксированные вблизи
Пантикапея (в направлении Мирмекия) остатки построек и стены земельных наделов,
по мнению И.Т.Кругликовой, принадлежат группе небольших усадеб [30]. В первые
века н.э. на хоре Пантикапея и Мирмекия сооружаются винодельческие комплексы,
меняется планировка помещений и дворов [31]. Видимо, на пантикапейской хоре в
римское время преобладали винодельческие хозяйства, принадлежащие горожанам.
Ряд крупных сельскохозяйственных усадеб был обнаружен на горгиппийской
хоре. В районе Джемете выявлено более 80 построек на земельных наделах; поселения,
датируемые IV в. до н.э.-III в. н.э,. обнаружены в окрестностях поселков Красный
курган, Красная скала, Уташ, Су-Псех [32]. Большая сельскохозяйственная усадьба (II
в. до н.э.- I в. н.э.) была открыта в 1964 г. вблизи хутора Рассвет в 10 км восточнее
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Анапы. В центре ее располагалось крупное каменное здание, с массивными стенами. Ее
владельцем являлся зажиточный боспорянин, входящий в горгиппийскую общину.
Находки оружия (кинжал, копье), терракотовой статуэтки воина свидетельствуют о
том, что он участвовал в городском ополчении [33]. В помещении и на хозяйственном
дворе были обнаружены железные орудия труда: мотыги и заступы, два лемеха плугов,
садовый нож [34]. Подобную же укрепленную усадьбу вблизи станицы Натухаевской
обнаружил в конце ХIХ в. известный русский археолог В.И.Сизов [35].
В рескрипте царя Аспурга из Горгиппии 15 г. н.э. говорится, что правитель
освободил горожан от части налогов и пошлин с сельскохозяйственных продуктов и
разрешил не выплачивать установленную подать в размере 1/11 части урожая вина,
пшеницы, ячменя и 1/20 проса [36]. Так как, желая отблагодарить за верность
население Горгиппии, царь снижает налоги именно на сельскохозяйственную
продукцию, можно предположить, что основным видом деятельности его жителей было
земледелие. Указ демонстрирует стремление царя укрепить свою социальную опору,
предоставляя льготы крупным и зажиточным землевладельцам на городской хоре,
которые наряду с купцами-экспортерами играли ведущую роль в жизни города (КБН,
№ 1134) [37].
Ближайшие к Танаису земли составляли городскую хору и были поделены между
его гражданами. Находки на Недвиговском городище обгорелого зерна,
сельскохозяйственных
орудий
и
больших
зернохранилищ
подтверждают
существование в городе зернового хозяйства [38]. В то же время в первые века
земледелие в Танаисе не преобладало в его экономической структуре [39].
К слою мелких и средних земледельцев относится население малых городов, а
также ряда городищ и сельских поселений, расположенных на городской хоре в
европейской территории царства. Среди таких поселений исследователи выделяют ряд
загородных укрепленных усадеб, обнаруженных в глубине Керченского полуострова: у
Солдатской слободки, вблизи Мирмекия, на Темир-Горе и около современных сел
Героевка, Октябрьское, Партизаны, поселения у с. Наташино, Андреевки, Михайловки,
Фронтовое, Золотое, Кыз-Аул [40; 42; 43; 44]. Эти деревни являлись независимыми
сельскими общинами типа встречаемых в римское время в Малой Азии с общинной
собственностью на землю [45]. Поселения различались размерами, но по своей
материальной культуре, характеру инвентаря жители сельских поселений европейского
Боспора близки к средним городским слоям [46; 47; 48]. Правовое положение жителей
сельских поселений было сходным с гражданами боспорских городов. Жители таких
сельских поселений Боспора представляли собой свободных производителей
среднезажиточного достатка, о чем говорят находки монет, импортных изделий [49;
50]. Следует отметить существенные различия в поселениях, расположенных на
городской хоре и на царской земле. В.Н. Корпусова, при сравнении синхронных и
близко расположенных друг от друга некрополей Золотое и Новоотрадное
(расположено на царской земле), заключила, что инвентарь в Золотом гораздо богаче и
разнообразней, чем в Новоотрадном. Это отражает социальную стратификацию
сельских поселений Боспора, различия в имущественном и социальном положении
жителей [805]. Если сравнить площадь клера поселений городской хоры: Октябрьское
4,5-5 га [51], Михайловка (10,2 га) [52] с царскими поселениями Крымского Приазовья:
Зеленый мыс, Сиреневая бухта (3 га) [53], то слой земледельцев на городской хоре
выделяется более высоким достатком.
Все вышеизложенные факты позволяют заключить, что основой хозяйства
большинства боспорских городов было земледелие, на базе земельной собственности
их граждан. Земельный собственник являлся в тоже время и городским жителем [54].
С.А.Жебелев также полагал, что обрабатывали городские земли преимущественно
мелкие и средние землевладельцы [55]. Несмотря на разницу в размерах и планировке
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усадеб на городской хоре Боспора, ее четкая прямолинейность, достаточно высокое
качество строительного дела, общая характеристика находок с преобладанием типично
античной посуды, остатки границ земельных наделов находят аналогии в других
районах греческого мира и представляют варианты обычных загородных усадеб
граждан среднего достатка [56].
Все эти факты не позволяют согласиться с мнением И.Т.Кругликовой, что
основными производителями на землях городской хоры в усадьбах и виллах были рабы
и колоны [57; 58]. В источниках отсутствуют свидетельства относительно
использования труда рабов или колонов на землях городской хоры. Скорее всего, земля
обрабатывалась трудом свободных крестьян, наемных сельскохозяйственных рабочих,
крестьян-арендаторов или трудом самих собственников этой усадьбы, проживающих в
городе. Усадьбы представляли собой хозяйственные комплексы с обширными
земельными участками и большим обслуживающим персоналом. Свободный труд был
широко распространен в сельском хозяйстве Боспора [59]. В мелких и средних
усадьбах горожан обработка земли производилась трудом самих собственников, при
помощи наемных работников, крестьян-арендаторов из разорившихся земледельцев.
Таким образом, на хоре городов располагались земельные участки,
принадлежащие гражданам. Организация земледелия в городах сохраняла античные
традиции. Владение земельной собственностью в боспорских центрах было связано,
как и в других регионах античного мира, с наличием гражданских прав. Царская
юрисдикция на земельную и другую собственность граждан боспорских городов не
распространялась, о чем, в частности свидетельствует подтверждение «Евпаторова
закона о наследовании» на территории Горгиппии. Правители не вмешивались в
хозяйственную деятельность гражданских общин полисов, и искали пути расширения
царской земельной собственности вне пределов городской хоры. Они видели свою
выгоду во взимании налогов с продажи сельскохозяйственной продукции и всячески
покровительствовали экспортной торговле. Земельные участки были различной
величины. На городской хоре горожане владеют укрепленными усадьбами. Обработка
земли ведется или силами одной семьи, или с помощью арендаторов и наемных
работников. Рабский труд не имел распространения в приусадебных городских
хозяйствах, впрочем, как и везде на Боспоре.
К слою мелких и средних земледельцев относилось население малых городов, а
также ряда сельских поселений, расположенных на северном побережье Керченского
полуострова. Возможно, эти деревни являлись независимыми сельскими общинами
типа встречаемых в римское время в Малой Азии с общинной собственностью на
землю. Поселения различались своими размерами, но по своей материальной культуре,
характеру инвентаря некрополей, жители сельских поселений европейского Боспора
очень близки средним городским слоям. Правовое положение жителей малых городов и
сельских поселений приблизительно такое же, как у граждан боспорских городов.
Поэтому следует согласиться с точкой зрения Э.Б. Петровой, которая видит в жителях
сельских поселений Боспора свободных производителей. Гражданские права позволяли
им владеть участками земли, быть равноправными участниками сельской общины,
нести военную службу. В их хозяйстве, наряду с земледелием, прослеживается
значительная роль торговли. Наличие импортных изделий, позволяет видеть в сельских
поселенцах свободное население среднего достатка.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается развитие сельского хозяйства Боспора в І-сер.ІІІ вв. н.э.
Делаются выводы, что организация земледелия в городах сохраняла античные
традиции. Владение земельной собственностью в боспорских центрах было связано,
как и в других регионах античного мира, с наличием гражданских прав. Земельные
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участки горожан были различной величины. На городской хоре они владели
укрепленными усадьбами и вели обработку земли силами одной семьи или с помощью
арендаторов и наемных работников. Рабский труд не имел широкого распространения
на Боспоре.
Ключевые слова: сельское хозяйство, гражданские права, античные традиции,
рабский труд.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається розвиток сільського господарства Боспору в І-сер.ІІІ ст.
н.е. Робляться висновки, що організація землеробства в містах зберігала античні
традиції. Володіння земельною власністю в боспорських центрах було пов'язано, як і в
інших регіонах античного світу, з наявністю громадянських прав. Земельні ділянки
городян були різної величини. На міський хорі вони володіли укріпленими садибами і
вели обробку землі силами однієї родини чи за допомогою орендарів і найманих
робітників. Рабська праця не мала широкого поширення на Боспорі.
Ключові слова: сільське господарство, громадянські права, античні традиції,
рабська праця.
SUMMARY
In the article the development of the Bospora agriculture in І-ser is considered.ІІІ vv.
A.D. Conclusions are drawn, that organization of agriculture in a town saved ancient
traditions. The seisin in bosporskih centers was bound by, as well as in other regions of
ancient world, with the presence of civil laws. Lot lands of townspeople were a different size.
On a city the choir they owned the fixed farmsteads and conducted treatment of earth by
forces of one family or by tenants and hired workers. Slave labour had not wide distribution
on Bospore.
Key words: agriculture, civil laws, ancient traditions, slave labour.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕДИНСТВА
Е.С.Бочарова
«Европейская идея» прошла долгий путь становления и развития. Представления
об идее Европы, об европейской общности, равно как и способы ее реализации,
менялись на различных этапах истории: видение Европы, ее прошлого и будущего
постоянно варьировалось и наполнялось новым содержанием. Кроме того, «европеизм»
как течение общественно-политической мысли и как объективная реальность многолик
и разнообразен и включает в себя самые различные факторы – географические,
экономические, политические и культурно-исторические. Такая комплексность ставит
вопрос о вычленении различных компонентов европейской идеи, о ее разном
понимании в тот или иной исторический период.
Становление и развитие идеи европейского единства в рамках средневековой
христианской идеологии– тема чрезвычайно интересная, но, к сожалению,
малоизученная как в советской, так и отечественной историографии. Некоторые
аспекты изучаемого вопроса нашли свое отражение в работах таких авторов как
И.А.Андреева, М.А.Барг,А.Копика, А.Чебурьян, но же эту проблему нельзя считать
досконально изученной и полноценно описанной в историческом плане, поскольку
представленный в работах вышеназванных исследователей материал не дает
целостного представления об европейских проектах мыслителей эпохи Средневековья
[1]. Между тем они внесли существенный вклад в развитие «идеи Европы», которая
характеризуется рядом особенностей, а именно практицизмом, вниманием к
религиозно-культурной составляющей европейского единства.
Целью данной статьи является рассмотрение и анализ проектов европейского
единения видных мыслителей эпохи Средневековья на фоне исторических реалий того
времени.
Христианское мировоззрение основывалось на разделении на «мир земной» и
«мир небесный», причем считалось, что подлинный мир на земле труднодостижим,
поскольку в земной жизни мир – это упорядоченное состояние, его можно обрести,
если соблюдать заповеди, поддерживать порядок. При этом считалось, что
установление стабильных, бесконфликтных отношений между народами возможно
только в пределах христианских государств, т.е. в пределах христианской Европы [2].
Подобная убежденность послужила фундаментом для разработки проектов
европейского единства, в основе которых лежала теологическая концепция
построения универсального христианского государства, предусматривающего
установление высшей справедливости и обеспечения всеобщего мира в рамках "града
Божьего на земле" под эгидой либо церковной, либо светской власти.
Одним из первых авторов, занимавшихся разработкой данной проблемы был
Данте Алигьери. В 1313 гг. великий итальянский мыслитель написал трактат
«Монархия», центральная тема которого – это тема обоснования единства всего мира,
воплощенного в мировом государстве, которое в условиях средневековья
рассматривалась в пределах Европы. Автор утверждал, что только человечество в
целом может обеспечить всеобщий мир, поскольку именно «действие свойственное
человечеству в целом …упорядочивает великое множество людей во всей своей
совокупности». Для обеспечения подобного единства всех людей, княжеств и
королевств Данте предлагал создать единое государство в форме монархии, которая
основывается на идее справедливости: «Всякое согласие зависит от единства,
человеческий род в своем наилучшем состоянии есть некое согласие. Следовательно,
© Бочарова Е.С., 2010
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наилучшее состояние рода человеческого зависит от единства воли… Эта воля не
может быть единой, если нет единого правителя. И если это так, то для наилучшего
состояния человеческого необходимо, чтобы в мире был монарх, а следовательно,
ради благосостояния мира должна существовать монархия». Именно при такой
наилучшей организации обществ возможно «наилучшее устройство мира», а
справедливость имеет высшую силу. Таким образом, Данте развивал идею мирового
государства, главной задачей которого являются нравственные интересы. По мнению
мыслителя, так как вселенский монарх уже достиг господства над всеми народами, у
него не было больше оснований для ведения захватнических войн, а его главным
устремлением является установление высшей справедливости и поддержание
всеобщего мира [3].
Этот подход представлен и в ряде проектов, предложенных королевским
прокурором Пьером Дюбуа в XIV в., который являлся одним из самых крупных
публицистов своего времени. Представитель передовых кругов французского общества
начала XIV в., Дюбуа обладал широким политическим кругозором. В своих
произведениях он отзывался почти на все события современной ему политической
жизни, отстаивая прогрессивные идеи сильной королевской власти и централизации
французского государства. В своем трактате «О прекращении войн и споров в
королевстве Франции» (1300) П. Дюбуа подчеркивал необходимость установления
мира в Европе и призывал прекратить междоусобие французских феодалов. В работе
«О возвращении святой земли» (1307) мыслитель сосредоточил свое внимание на
проблеме установления прочного мира в Европе с целью организации нового
крестового похода. Этот трактат представляет собой наиболее значительное и зрелое
произведение П.Дюбуа. В нем мыслитель выступил с широкой внешнеполитической
программой и проектом реформ. Королевский прокурор утверждал, что обеспечение
мира среди католических властителей является необходимым условием для успеха
похода. С целью установления мира он предлагал созвать европейский собор с
участием как светских, так и церковных князей. Собор, в котором ведущая роль
отводилась Франции, должен был исполнять функции арбитражного суда и
наделялся полномочиями карать нарушителей мира крупным штрафом или
конфискацией владений. Значение этого проекта состоит в том, что в нем
содержались конкретные методы достижения мира и безопасности. Его появление
было обусловлено конкретно-исторической условиями того времени – прежде всего
необходимостью обеспечения единства европейских государств в период крестовых
подходов. В дальнейшем идея поддержания мира путем коллективных действий и
создания наднациональных органов управления была развита и дополнена [4].
В эпоху Возрождения проблема мира и его достижения приобрела новое
звучание. Возрождение способствовало выработке секуляризованного взгляда на
социальные явления и на международные отношения. Один из первых
гуманистических трактатов, в котором содержался призыв к европейскому единству, «Жалоба мира» Эразма Роттердамского. Именно с этой работы в истории
европейской политической мысли получили распространение идеи вечного мира,
начала складываться широкая европейская традиция, основанная на убеждении в
возможности его достижения. Война для Эразма – это «первопричина всех бед и зол»
в Европе. Именно война для Эразма является причиной разобщенности европейских
христианских народов, именно из-за нее «все цветущее загнивает, все здоровое
гибнет, все прочное рушится, все прекрасное и полезное уничтожается». Автор
обращает внимание на непомерные расходы, связанные с войной, которые, по его
мнению, необходимо направить на нужды людей. Мыслитель критически оценивал
возможности различных союзов для поддержания мира в Европе, к созданию
которых, например, призывал Пьер Дюбуа. Для Эразма «совершенный мир зиждется
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не на лигах и конференциях, из которых часто и рождаются войны», а на
нравственно-этических нормах и ценностях. Автор подробно перечислял способы по
улучшению человеческой натуры, которые могли бы проложить дорогу к единению.
Помимо этого Эразм предлагал и конкретные меры на пути к его достижению. Так, он
считал, что между государствами необходимо установить постоянные границы, т.к.
их изменения «ведут к смутам, а смуты – к войнам». В трактате также высказывалась
идея мирного сосуществования между соседними государствами. В отличие от
трактатов своих предшественников гуманист не призвал к захватам чужих
территорий, к новым крестовым похода, а лишь подчеркивал необходимость
объединения усилий против Османской Турции. Таким образом, трактат Эразма
Роттердамского закладывал основы общегуманистической традиции в подходе к
вопросам европейского единства, которая становится «общим местом» в
рассуждениях мыслителей Нового времени [5].
Другой интересный средневековый проект принадлежал перу Иржи Подебрада,
который в 1458 г. был избран чешским королем. Проект носил название «Соглашение
о союзе и федерации между королем Людовиком XI, королем Чехии Иржи и Большим
Советом Венеции». Появление проекта Подебрада и его идеи связаны с гуситским
движением — одним из самых мощных религиозных движений средневековой Европы,
сочетавшимся с борьбой чешского народа за национальную самостоятельность против
засилья немецких князей и деспотизма пап. События 50—60-х годов XV в. сплелись в
Европе в сложный конгломерат с множеством противоречий: отказ папы Пия II
утвердить соглашение между гуситскими вождями и Базельским собором и вызванный
этим конфликт между папой и королем Иржи Подебрадом; не прекращавшиеся
нашествия Турции, захватившей и угнетавшей Болгарию, Сербию, Грецию,
Константинополь. В 1462 г. турки вторглись в Валахию Опасность вторжения нависла
и над другими европейскими странами. Это требовало их объединения, стержнем
которого могла стать сильная Богемия. Но папа, призывавший к крестовому походу
против турок, не только не хотел допустить в этой борьбе руководящей роли Иржи
Подебрада, названного впоследствии «гуситским королем», а всячески старался
объединить против него католический мир, подстрекая против «крамольной» Чехии, в
частности королей Венгрии и Польши. В этих условиях появился проект объединения
государей для борьбы против турецкой опасности, чрезмерных притязаний и влияния
папы и поддерживавших его немецких князей. Но главная цель трактата Подебрада —
достижение европейского единства через установление и поддержания прочного мира.
Именно так определена она в преамбуле, где говорится о настоятельной необходимости
потрудиться над тем, чтобы «воцарился подлинный чистый и длительный мир» среди
христианских государей Европы.
Для этого все государи Европы должны были заключить своеобразный союз и
дать обещание не применять друг против друга оружие, а также взаимно защищать
друг друга от тех, кто нападет на одного из участников этого союза. В проекте
содержалась идея коллективной взаимопомощи[6]. Так, детально прописывались
необходимые меры, которые следовало предпринимать для борьбы с агрессией со
стороны государства – не члена союза. Например, «если князь, который не входит в
союз, будет готовиться к войне против члена союза или эту войну уже начал», то
специально созванное союзное собрание должно создать третейский суд, чтобы
уладить конфликт. Если подобные действия будут неэффективными, Иржи Подебрад
предлагал «прийти на помощь пострадавшему» и предоставить в его распоряжение
десятины государств-участников союза.
В проекте также определялась структура союза. В рамках союза создавался
наднациональный орган – «общее союзное собрание», действующее в течении пяти
лет. Союзное собрание должно было формировать союзный совет, в состав которого
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должны были входить правители христианских государств. Собрание избирало также
президента, канцлера, казначея, штат служащих, герб и библиотеку. Была высказана
идея создания общего бюджета союза. Для этого чешский король предлагал все
десятины государств – членов союза передавать в общую казну [7].
Подобно проекту Пьера Дюбуа, трактат чешского короля ставил своей целью
объединение европейских властителей для организации нового крестового похода
против неверных. Но вместе с тем он существенно отличается от предложений
французского прокурора. Во-первых, в проекте Иржи Подебрада четко
обосновывается необходимость установления прочного мира в Европе,
рассматриваются выгоды от мирного сосуществования христианских государств. Вовторых, идея установления мира в Европе увязывалась с определенным типом
объединения европейских народов. Фактически предлагаемый Подебрадом союз
представлял собой определенный тип организации жизни в Европе на федеративных
началах. При этом чешский король не предполагал установления гегемонии какоголибо государства или нации в Европе.
Значение проекта Иржи Подебрада определяется актуальностью его основных
принципов. Прежде всего, это относится к содержащемуся в проекте настоятельному
призыву «не прибегать к оружию» ни при каких «несогласия, жалобах или спорах» и
разрешать все споры мирным путем. Проект Подебрада, содержащий понятие
«незаконной» войны, требовал безусловного осуждения агрессора — того, «кто
отважится любым способом нарушить наш нынешний мир» (ст. 6), предусматривал
также ответственность за укрывательство и помощь виновным в нарушении мира (ст.
7—8). Предлагая систему коллективной безопасности, проект предусматривал, что
порядок действий и вопросы финансирования объединенных вооруженных сил,
создаваемых для освобождения земель, захваченных агрессором, должны определяться
общим решением в строгом соответствии с установленной процедурой [8]. Эти, как и
некоторые другие идеи проекта, созвучны многим положениям Устава ООН,
Образующие основу проекта Иржи Подебрада идеи выдержали испытание временем,
они внутренне близки основным принципам современных международных отношений
и сегодня еще звучат актуально.
Хотя труды мыслителей эпохи Средневековья не оказали в тот период времени
серьезного воздействия на политику и дипломатию, которые основывались лишь на
праве сильного, и государства не спешили отказываться от войн и переходить от
двухсторонних отношений к многосторонним, именно в это время впервые были
сформулированы идеи установления вечного и справедливого мира на
гуманистических началах, необходимости коллективных действий для его
поддержания, а также о создании организации по поддержанию мира, которые нашли
отражение в трудах Пьера Дюбуа, Иржи Подебрада, Эразма Роттердамского и
получили широкое распространение в европейской политической мысли
последующих столетий.
РЕЗЮМЕ
У статті висвітлюється і аналізується процес становлення ідеї європейської
єдності. Особлива увага приділяється аалізу проектів щодо світоустрою мислителів
епохи Середньовіччя, а саме: П.Дюбуа, І.Подебрада та інших. Показані фактори, які
сприяли зародженню та розповсюдженню цієї ідеї у Єропі.
Ключові слова: війна, мир, єдність, конфликт, всебічний мир.
РЕЗЮМЕ
В статье освещаетcя и анализируется процесс становлення идеи европейского
единства.Особое внимание посвящается анализу проектов мироустройства
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мыслителей эпохи Средневековья, а именно: П.Дюбуа, И.Подебрада и других.
Показаны факторы, которые способствовали зарождению и распространению идеи в
Европе.
Ключевые слова: война, мир, единение,конфликт, всеобщий мир.
SUMMARY
The article deals with the process of the peacekeeping idea’ development. The special
attention is paid to different peacekeeping projects of the Middle Ages thinkers such as
P.Dubois, I.Podebrad and others
Key words: war, peace, unity, conflict, universal peace.
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АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ПОЧАТКУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Т.Клиніна
Друга світова війна за своїми характером, масштабами і міжнародними
наслідками посідає в історії новітнього часу особливе місце. Головним ініціатором
розв’язування агресивної війни виступала фашистська Німеччина, що намагалася
встановити своє панування над світом. Велику роль в антифашистській війні відіграли
США та Великої Британія, які усвідомлювали небезпеку поневолення світу німецькими
загарбниками. Але відносини США та Великої Британії мали складний характер, тому
англо-американські протиріччя були одним із великих факторів у світовій політиці
напередодні та під час Другої світової війни. Період початку війни є виключно
важливим для розвитку англо-американських відносин. Саме в цей період Другої
© Клиніна Т., 2010
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світової війни закладається підґрунтя англо-американського військового та
економічного співробітництва, у повній мірі виявляється залежність Англії від
Сполучених Штатів та наміри останніх грати керівну роль у середині англоамериканського блоку. Все це найбільш яскраво простежується на прикладі вирішення
питання про обмін есмінців на військово-морські бази Великої Британії у 1940 році.
Метою статті є розгляд відносин США та Великої Британії на початку Другої
світової війни на прикладі розгляду англо-американської угоди про обмін есмінців.
Головними завданнями даної статті є:
- розгляд формування англо-американського блоку;
- аналіз англо-американської угоди про обмін есмінців.
Основними джерелами роботи є договір про обмін есмінців на військові бази,
публічні виступи офіційних осіб Великої Британії в палаті общин, які дозволяють
встановити позиції державних осіб у питанні відносин Великої Британії зі
Сполученими Штатами, джерела особистого походження, які включають мемуари
державних посадовців обох країн та періодичні видання.
Тема політичних взаємин США та Англії у вітчизняній історіографії не отримала
достатньо широкого освітлення. Фундаментальні праці істориків, присвячені
відносинам США та Великої Британії, описують переважно економічні відносини цих
країн під час Другої світової війни. Тому базовими для дослідження стали праці С. М.
Пик, Л. В Поздєєвої, В. Г. Трухановського та ін. Роботи В. Л. Ісраеляна, І. М. Леміна,
А. М. Некрича та ін. присвячені дипломатії періоду Другої світової війни, зокрема
аналізується напрямок зовнішньої політики США та Великої Британії з урахуванням їх
«особливих» відносин.
На початку Другої світової війни Сполучені Штати Америки були зацікавлені в
тому, щоб не допустити поразки Англії та розділу її імперії між Німеччиною, Італією та
Японією. Але в той же самий час США намагались використати тяжке положення
Англії , яке було викликане агресивними діями держав осі, для включення Британської
імперії в свою сферу впливу. В середині травня, вирішивши, що битва за Францію вже
програна, уряд Черчилля в той же самий час почало працювати над здійсненням свого
плану щодо втягнення у війну Америки [1].
Через декілька днів після початку німецького наступу Черчилль почав звертатися
до Рузвельта з проханнями надати ефективну матеріальну та дипломатичну допомогу
союзникам. В своїх мемуарах Черчилль писав: «У своїй першій телеграмі, яку я
надіслав президенту після того, коли я став прем’єр-міністром, я попросив його
позичити нам 40-50 старих есмінців для того, щоб заповнити пролом між тим, що ми
маємо в наявності на сьогоднішній день, та новим великим будівництвом, яке почалося
з самого початку війни» [2]. Tакож Черчилль у своїй телеграмі просив оголосити США
«невоюючою країною» та надіслати американську ескадру «з візитом» до портів
Ірландії. Він також вказав на необхідність співробітництва США та Англії у справі
застереження японської агресії, пропонуючи використати Сінгапур у якості бази для
американського флоту.
Рузвельт відповів, що передача есмінців зажадала б санкції конгресу і що час для
цього невдалий. Він обіцяв «вивчити» питання про посилку американської ескадри в
порти Ірландії і сприяти відправці союзникам літаків, зенітних гармат і сталі. Зі свого
боку президент просив Черчілля у випадку, якщо відбудеться «гірше», відправити флот
до Канади.
Неважко помітити, що у своїй телеграмі від 15 травня Черчілль наполягав на
таких видах допомоги, які у разі їх здійснення означали б відхід США від нейтралітету.
За розрахунками англійської дипломатії, Америка цим зробила б великий крок у
напрямку до повного участі у війні [3]. Проте деяких речей домогтися було неможливо.
У травні 1940 року Сполучені Штати були абсолютно непідготовлені до війни ані в
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матеріальному відношенні, ані психологічно, ані щодо людських ресурсів. Тим паче,
оскільки в листопаді 1940 року повинні були відбутися президентські вибори, не могло
бути й мови про те, щоб якась партія чи політичний діяч стали захищати пропозицію
щодо вступу Сполучених Штатів у війну або, як 15 травня пропонував це зробити
Черчілль, про проголошення своєї «неучасті у війні» [4]. 25 травня Рузвельт у бесіді з
послом Великобританії в Вашингтоні Лотіаном згадав, наскільки важливо «якщо
станеться найгірше», завчасно направити англійський військово-морський флот, а
також літаки і торгові судна до Канади або Австралію, щоб вони не потрапили до рук
супротивника [5]. Англійський уряд зі свого боку не поспішав давати категоричних
обіцянок щодо того, який він має намір щодо розпорядженням своїм флотом у разі
окупації Англії німецькими військами [6]. У телеграмі Черчілля, відправленої
Рузвельту 20 травня він писав: «Щоб не сталося ми маємо намір битися на нашому
острові до кінця ... у разі якщо результати боротьби будуть несприятливими ми,
можливо підемо зі сцени ... а нам на зміну прийдуть інші, які стануть домовлятися про
долю зруйнованої війною країни ... Я не можу відповідати за своїх наступників, які в
умовах крайнього відчаю і безпорадності можуть виявитися вимушеними виконати
волю Німеччини щодо передачі їй англійського флоту ... » [7]. Телеграма Черчілля від
20 травня, що містила вказівки на можливість капітуляції Англії, посилила тривогу у
Вашингтоні [8].
Наступ німців на Заході, який завершився капітуляцією Франції, відкриває новий
етап в історії англо-американських відносин. Під впливом великих змін у міжнародній
обстановці і Англія і США були змушені переглянути свою зовнішню політику.
Для того щоб врятувати Англію від поразки або попередити можливість
укладення нею миру з Німеччиною, США змушені були своєю більш дієвою
допомогою заповнювати пролом, що утворився в разі виходу Франції з війни [9].Уряд
США не мав наміру негайно ж відкрито вступати у війну зовсім не тому, що конгрес не
дав би на це своєї згоди. Історія вчить, що американський уряд, коли він цього бажав,
завжди вмів ставити конгрес перед вчиненим фактом. Перша дійсна причина полягала в
тому, що США не могли надати негайної допомоги відправкою своїх військ до
Великобританії. До цього часу величезні ресурси США ще не були мобілізовані для
військових цілей. Друга причина була пов'язана з положенням на Далекому Сході. І в
Вашингтоні, і в Лондоні вважали, що американський флот повинен залишатися на
Тихому океані. Крім того, правлячі кола США в цей час не були впевнені в твердості
позиції Англії. Якє буде положення США, задавалися питанням політичні діячі, якщо
вони вступлять у війну, а Великобританія «вислизне з компанії» і надасть американцям
одним вести війну? [10].
У цей самий період американська преса була повна чуток про мирні переговори
між Англією і Німеччиною. Офіційну пропозицію миру Англії було зроблено Гітлером
у своїй промові в рейхстазі від 19 липня. Гітлер заявив, що він не бачить «підстав до
продовження боротьби». Світ був запропонований на основі визнання панування
Німеччини в Європі і збереження Англією своєї колоніальної імперії [11].
У Великобританії ставало цілком очевидним те, що продовження війни в союзі з
США призведе Англію до подальшого ослаблення своїх позицій на користь США, що
за американську допомогу доведеться сплатити стратегічними базами, поступками в
галузі зовнішньої торгівлі і посиленням економічної залежності від Америки. Але
укладення миру, продиктованого Німеччиною, призвело б Англію до постійної та
безнадійної залежності від німецького переможця. Якими б важкими не були умови
співпраці з США, але в цьому випадку, на думку більшості представників правлячих
кіл Англії, у них залишалася надія повернути Великобританії свободу дій після війни,
спираючись на яку-небудь нову систему рівноваги сил у Європі і на міжнародній арені.
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Уряд Англії відхилив пропозицію Німеччини. У Вашингтоні зітхнули з
полегшенням. На другий же день, 23 липня, уряд США запропонував Англії почати
офіційні переговори про обмін американських есмінців на англійські бази в Західній
півкулі. Досягнута в результаті цих переговорів угода являло собою важливу віху у
формуванні англо-американського блоку [12].
Пропозиція про передачу іншій країні частини старих есмінців поставило
серйозні питання перед урядом США. Необхідність підтримання боєздатності
англійського флоту для власної безпеки США не викликала сумнівів. Але, на відміну
від гармат, які США відправляли в червні, есмінці представляли собою частину першої
лінії власної оборони США. У разі поразки Англії або втрати нею флоту для США
ставав конче потрібним кожен боєздатний корабель.
Міністр юстиції разом зі своїми помічниками почали вивчати закони, що мають
відношення до цієї проблеми, і зробили висновок, що президент США, як командувач
флотом, може робити подібні операції з кораблями, якщо знаходить, що це відповідає
інтересам суспільства. Конгрес і судова влада визнали це право, однак Конгрес
постарався обмежити його, прийнявши в червні особливий статут. У ньому говорилося,
що ніякі види військових матеріалів і озброєнь, включаючи військові судна, не можуть
бути "продані, обмінені або якось інакше передані іншій стороні, якщо командувач
військово-морськими операціями не засвідчить, що ... дані військові матеріали не
мають істотного значення для оборони США ". Тепер питання зводилося до того, чи
мають старі есмінці це "істотне значення".
У галузі міжнародного права, як і при продажу стрілецької зброї, виникло
запитання, чи можливі подібні прямі операції на міжурядовому рівні. Дискусії, які
почалися ще під час продажу гвинтівок, продовжувалися і потім, як в уряді, так і серед
тих, хто вивчав міжнародне право. До кінця літа багато юристів-міжнародників
прийшли до висновку, що в такий час у державній міжнародній політиці питання
самооборони є пріоритетними [13].
У бесіді з морським міністром Ноксом 23 липня Рузвельт висунув наступну
формулу угоди: англійський уряд в обмін на есмінці здає в оренду Сполученим Штатам
ділянки для будівництва баз, причому Англія зберігає свій суверенітет над островами.
Нокс у той же день передав цю пропозицію Лотіану. Офіційну згоду почати переговори
на основі рузвельтівської формули англійський уряд дав 5 серпня. Але потрібен був
цілий місяць для того, щоб досягти остаточної угоди [14]. Черчілль наполягав на тому,
щоб акт передачі американських есмінців не пов'язувати з актом передачі американцям
англійських баз. Він говорив, що 50 старих есмінців не є належної ціною за бази. Крім
того, він побоювався, що торговельна угода в її неприкритій формі шокує його
політичних друзів. Зіставлення 50 застарілих есмінців з базами створило б враження,
що США неабияк обійшли Англію в цій операції. Тому Черчілль, за його словами,
прагнув надати їй «піднесену форму». Він пропонував передати США права на бази у
вигляді «вільного дару», отримавши від США «вільний дар» у вигляді есмінців. Не
задовольняючись базами, американці за свої есмінці вимагали від англійців додаткової
«застави». 6 серпня Лотіан повідомив Черчіллю, що президент бажає отримати негайну
відповідь щодо англійського флоту. Він бажав мати запевнення, що якщо Англія
програє, англійський флот продовжуватиме війну з метою захисту заморської імперії і
не буде зданий або потоплений. Президент вказав, що такого роду завірення зробило б
сильний вплив на позицію конгресу у питанні з есмінцями. Англійський ж уряд вважав
цю умову неприйнятною. Тим часом переговори про обмін есмінців на бази не
рухалися з місця. Англійські та американські дипломати азартно торгувалися щодо
умов угоди[15].
В кінці серпня державний департамент запропонував компромісний план: бази
можуть бути розділені на дві групи: перша група буде включати Ньюфаундленд і
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Бермуди, і їх Англія передасть США у вигляді «добровільного дару»; решта баз будуть
передані США в обмін на есмінці. План виявився прийнятним для обох сторін [16].
Угода була укладена 2 вересня у формі обміну нотами між англійським послом
Лотіаном і державним секретарем Хеллом. Згідно з угодою уряд Англії в обмін на 50
американських есмінців надавав уряду США право оренди на термін 99 років для
негайного створення і використання морських і повітряних баз на островах
Ньюфаундленд, Бермудах, Ямайки, Санта Лючія, Тринідад, Антигуа, на Багамських
островах і в Британській Гвіані. Одночасно з цим англійський уряд дав письмове
запевнення у тому, що в разі окупації Англії німцями англійський флот ні в якому разі
не буде зданий або потоплений, а буде відправлений за море для захисту інших частин
імперії [17].
Таким чином, передача есмінців Англії у вересні 1940 року з'явилася подією, яка,
безумовно, наблизила Сполучені Штати до війни; цей крок став одним з перших в
довгому ланцюгу все менш і менш нейтральних дій в Атлантичному океані. Насправді
угода від 2 вересня 1940 не тільки підводила підсумок історичного минулого у
відносинах США і Великобританії, а й поклала початок тієї гонці за морськими та
повітряними базами в усіх океанах і на всіх континентах, що з'явилася вираженням
нового етапу експансіоністської політики Сполучених Штатів Америки.
РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена формированию и развитию англо-американских
отношений на начальном периоде Второй мировой войны. Характер взаимоотношений
США и Великобритании наиболее ярко прослеживается на примере решения вопроса о
передаче американских эсминцев на военно-морские и военно-воздушные базы
Великобритании, который рассматривается в данной работе.
Ключевые слова: Рузвельт, эсминцы, военно-морские базы, взаимоотношения
США и Великобритании, договор от 2 сентября 1940 года.
РЕЗЮМЕ
Дана стаття присвячена формуванню та розвитку англо-американських відносин
на початку Другої світової війни. Характер взаємин США і Великобританії найбільш
яскраво простежується на прикладі вирішення питання про передачу американських
есмінців на військово-морські і військово-повітряні бази Великобританії, якє
розглядається в даній роботі.
Ключові слова: Рузвельт, есмінці, військово-морські бази, взаємини США і
Великої Британії, договір від 2 вересня 1940 року.
SUMMARY
This article deals with the formation and development of Anglo-American relations in
the initial period of the Second World War. The nature of the U.S. and UK is most clearly
observed on the example of a decision on the transfer of American destroyers for naval and
air bases of Great Britain, which is considered in this study.
Keywords: Roosevelt, destroyers, naval bases, the relationship the U.S. and Britain,
the treaty of September 2, 1940
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НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЕРЕЦ-ІСРАЕЛЬ: ВІД ВИНИКНЕННЯ
ПОЛІТИЧНОГО СІОНІЗМУ ДО ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ БАЛЬФУРА
І. А. Осипович
Межа XIX – XX століть як найбільш цікавий період, під час якого сформувалися
основи ідеології політичного сіонізму, залишив глибокий відбиток в історії Палестини
та Держави Ізраїль. Територія, на якій вже кілька десятиліть не вщухають війни та
міжетнічне протистояння, в зазначений період була об’єктом зовнішньополітичних
інтересів провідних країн світу, які, переслідуючи свої стратегічні цілі, дозволяли і
навіть всіляко допомагали діяльності лідерів створеного в кінці XIX століття
політичного сіонізму, спрямованої на проголошення у будь-який спосіб Держави
Ізраїль і повернення євреїв усього світу на землю, обіцяну їм колись Богом.
Питання про ступінь історичної та політичної відповідальності Всесвітньої
сіоністської організації та Великобританії як країни, що взяла на себе місію підтримки
надій сіоністів у Палестині та її мандатарія від імені Ліги націй, має бути
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переосмисленим. Події, що розгорнулися навколо питання про майбутнє Палестини на
початку ХХ століття, та їхні наслідки безумовно є результатом діяльності всіх сторін,
так чи інакше причетних до розпалювання арабо-єврейського протистояння в регіоні.
Джерельна база дослідження вузька, проте зважена. Автор спирався на
нормативні документи та висновки щодо палестинської проблеми, зібрані у виданні
Організації Об’єднаних Націй [1]. Нами також залучено збірку документів, що вміщує
протоколи зустрічей англійського уряду із представниками сіоністського руху, листи,
спогади політичних осіб, що брали участь у вирішенні питання про майбутню
єврейську державу тощо, вміщені у видання Оксфордського університету «Britаin and
Palestine. 1914 – 1948» [2]. Окремим важливим для нашого дослідження джерелом є
власне Декларація Бальфура від 2 листопада 1917 року, в якій від імені англійського
уряду було проголошено створення в Палестині «національного осередку єврейського
народу» - ключової ланки у справі проголошення Держави Ізраїль [3]. Щодо ступеня
вивчення проблеми, то слід зазначити, що вона значною мірою окреслена та
проаналізована у працях дослідників, які вивчали різні питання, пов’язані з історією
єврейського народу. Автором статті використані праці, написані у більш близький до
сьогодення хронологічний період, хоча дослідження означеної проблеми мало місце і в
більш ранніх роботах. Представники сучасної англійської та американської шкіл
інтерпретують сіоністський рух і зовнішню політику великих держав, зокрема
Великобританії, в зазначений період з прихильної до єврейства позиції, а також
стимулюють переосмислення проблеми з точки зору нових історичних концепцій і
пошуку таких її складників, що не є дослідженими на сьогодні [4; 5; 6]. У працях
вітчизняних дослідників, на відміну від попередніх представників радянської школи,
що однобічно висвітлювали у своїх роботах імперіалістичні цілі Великобританії у
справі підтримки сіоністських планів у Палестині [7], системно й об’єктивно викладено
усі чинники, що так чи інакше впливали на перебіг подій у Палестині в першій
половині ХХ століття. Проте проблема створення національної держави єврейського
народу на разі окреслена лише в контексті міжнародних відносин навколо Палестини в
зазначений хронологічний період, тому потребує більш ретельного вивчення [8; 9].
Окремим пластом в історіографії історії єврейського державотворення на межі XIX –
XX століть виступають праці єврейських дослідників. Представники цієї школи стоять
на спільній концепції, що полягає у захисті ідеології політичного сіонізму та
правомірності заходів і політичних кроків, проводжених ним на міжнародній арені, на
шляху створення Ерец-Ісраель [10; 11; 12; 13; 14; 15].
Метою статті є аналіз діяльності сіоністського руху та характеристика його
взаємодії з урядом Великобританії у справі створення в Палестині Ерец-Ісраель (Країни
Ізраїлевої).
Хронологічні межі роботи охоплюють період із часу оформлення політичного
сіонізму (1897 р.) до проголошення Великобританією Декларації Бальфура (1917) як
логічного завершення підготовки політичного підґрунтя для створення єврейської
держави в Палестині.
Автором використано системний підхід до вивчення внутрішніх і
зовнішньополітичних явищ, загальнонаукові методи аналізу й синтезу із урахуванням
принципу історизму.
За часи турецького управління Палестина розглядалася як частина «Великої
Сирії». У географічному й економічному відношенні під цим поняттям малася на увазі
Сирія, власне Палестина та Ліван. За часів османського управління Палестина навіть не
мала адміністративного статусу, входячи до Сирійського і Бейрутського вілайєтів та
Єрусалимського санджаку. Єрусалимський санджак через своє релігійне, політичне та
міжнародне значення називався самостійним і підкорявся безпосередньо османському
міністру внутрішніх справ; на його території проживало 3/4 усього населення
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Палестини, де нараховувалося наприкінці ХIХ століття більше півмільйона мешканців,
переважно арабів, разом із якими жили євреї, вірмени, греки, ассирійці, черкеси, курди.
Міжнародне значення Палестини впродовж багатьох століть визначалося двома
чинниками: її релігійно-історичною цінністю та стратегічним положенням. Палестина є
Святою Землею для трьох світових релігій, тому для християнської Європи проблема
вільного доступу до Святих Місць Єрусалима і Віфлеєма була актуальною протягом
багатьох століть, коли різні християнські конфесії боролися за права у церкві Гроба
Господнього, і перепліталася з політичними й економічними інтересами. Проте після
Першої Світової війни ця проблема перетворилася із суто релігійного розбрату щодо
прав на Святі Місця в політичне питання, поява якого була пов’язана з виникненням і
оформленням наприкінці XIX століття політичного сіонізму.
Релігійний сіонізм існував у діаспорі завжди, спираючись на віру в «месію», який
збере єврейський народ на горі Сіон. Політичний же сіонізм зародився в 1890 році і
отримав політичне оформлення наприкінці XIX століття. Лідери політичного сіонізму
почали називати Палестину Країною Ізраїлевою (Ерец-Ісраель), оголосивши її
національним центром для євреїв усього світу. Цей термін бере початок в релігії:
«Ізраїль» виражає віру в обіцянку Бога Авраамові дати землю його народові [16]. Один
із пагорбів, на якому був побудований Єрусалим, називається Сіон. Термін «сіонізм»
вживався як вираження надій на повернення сюди євреїв, «однак він став означати
щось більш політичне, ототожнення держави з землею, сіонізму з іудаїзмом, став
джерелом постійних конфліктів і плутанини» [17].
29-31 серпня 1897 року в Базелі (Швейцарія) на Першому міжнародному з’їзді
сіоністів основоположник політичного сіонізму Теодор Герцль виступив із програмою
сіоністського руху. Вона містила такі завдання: сприяння організованій, масовій
колонізації Палестини; отримання визнаного всіма країнами законного права на
колонізацію Палестини; створення постійної організації для об’єднання всіх євреїв під
прапором Сіонізму [18]. На з’їзді також було засновано ВСО – Всесвітню сіоністську
організацію, що «об’єднувала всіх євреїв, які визнають програму сіонізму і сплачують
шекель» [19].
Конгрес проголосив метою сіонізму створення в Палестині закріпленого в
публічному праві осередку для єврейського народу. Для цього передбачалося
підтримувати процес колонізації Палестини єврейськими хліборобами та
робітниками; залучати та згуртовувати всіх євреїв у місцеві та загальні союзи
відповідно до законів кожної країни; зміцнювати єврейське національне почуття та
самосвідомість. Т. Герцль пророчо писав: «Якщо охарактеризувати Базельський
конгрес двома словами… у Базелі я заснував єврейську державу... Можливо, через
п’ять років і напевно через п’ятдесят років усі довідаються про це» [20].
Висування сіоністськими лідерами ідеї державотворення в Палестині мало й
міжнародний аспект: ідея повернення євреїв на «землю предків» у Палестину повинна
була зацікавити європейські держави, що претендували на захоплення цієї країни.
Однак сіоністським лідерам необхідно було підвести під цю ідею теоретичну базу. Для
того щоб довести, що протягом тисячоліть євреї прагнули повернутися в Палестину та
створити там єврейську державу, було використано теорію про стародавність сіонізму.
Проте із цим можна було б погодитися, якби йшлося про стародавність сіонізму
релігійного, заснованого на вірі в прихід «месії», який поверне всіх євреїв у Палестину.
Щодо існування з найдавніших часів сіонізму як політичного руху, що ставив за мету
практично здійснити «реставрацію Ізраїлю» в Палестині, не очікуючи на прихід
«месії», то варто визнати, що подібного сіонізму щонайменше до середини
XIX століття не існувало.
Сіоністські лідери змішували поняття сіонізму релігійного та політичного;
спекулюючи на релігійних почуттях євреїв, вони прагнули із стародавності релігійного
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сіонізму вивести стародавність сіоністського руху. Крім того, слід зазначити, що
«споконвічне прагнення» повернутися в Палестину суперечило процесам асиміляції
євреїв з народами країн, де вони проживали. Далеко не всі євреї, які проживали денебудь у Європі чи Америці, прагнули повернутися до Палестини. Наприклад,
делегати загальнонаціональної конференції представників реформістської іудейської
громади Америки заявляли в 1885 році: «Ми не чекаємо на повернення до Палестини...
Америка – наш Сіон» [21]. До речі, сама ідея повернення євреїв до Палестини і
створення там єврейської держави належала аж ніяк не лідерам Першого Сіоністського
конгресу. Першим, хто вказав на таку можливість, був Наполеон Бонапарт: під час
підготовки Єгипетської експедиції 1798 – 1801 років він пообіцяв євреям «повернути
їм» Палестину. Наполеон прагнув лише одержати у єврейських банкірів додаткові
кошти на фінансування свого походу в Єгипет і Сирію. Конкретний же план єврейської
колонізації Палестини з подальшим встановленням в країні англійського впливу
висунула Великобританія. Зокрема, ще в 1840 році відомий англійський політичний
діяч лорд Шафтесбюрі виступав за використання євреїв для захоплення Англією
Палестини. Цей проект полягав у тому, щоб європейські євреї викупили чи орендували
у турецького султана землі в Палестині, а п’ять великих держав виступили гарантами
державотворення. Ініціативу в цій справі повинна була взяти на себе Англія, тому що за
задумом лорда Шафтесбюрі новоспечена єврейська держава могла б служити буфером
між Туреччиною та Єгиптом і підсилила би вплив саме Англії в Східному
Середземномор’ї [22]. Мали місце й інші проекти: так, під час мирних переговорів
після русько-турецької війни 1877-1878 рр. розглядався план створення єврейської
держави на півночі Ерец-Ісраель (план Л. Оліфанта), що також не отримав практичних
наслідків [23].
Сіоністи розуміли, що для колонізації Палестини і надалі – державотворення, їм
необхідна підтримка великих європейських держав. Наприкінці XIX століття сіоністи
почали домагатися підтримки Великобританії, яка після окупації в 1882 році Єгипту
стала розглядати Палестину як найважливішу ланку в системі своїх майбутніх володінь
на арабському Сході. У свою чергу, Великобританія мала потребу в союзнику для
зміцнення своїх позицій на Близькому Сході, у тому числі й для боротьби за Палестину.
Такими союзниками стали сіоністи, які намагалися переконати Великобританію в тому,
що в Палестині саме з ними вигідніше мати справу, ніж із арабською феодальномонархічною верхівкою. У своїх щоденниках Т. Герцль писав про те, що
Великобританія «...більше за будь-кого зацікавлена в сіонізмі, тому що найкоротший
шлях в Індію лежить через Палестину» [24].
Проте сіоністами не відкидалися й інші «претенденти» на цю роль. На перших
сіоністських конгресах як країни, де можна було створити єврейську державу
пропонувалися Аргентина, Синайський півострів, Кіпр; сіоністські лідери зверталися
до португальського уряду за дозволом на поселення в Мозамбіку, до бельгійського
уряду – в Конго. У листопаді 1898 року Т. Герцль у Палестині зустрівся з кайзером
Вільгельмом II і запропонував йому план колонізації євреями Палестини під німецькою
егідою. Однак кайзер відхилив цю пропозицію, побоюючись негативного ставлення до
втручання Німеччини в справи Османської імперії з боку Англії, Франції та Росії.
У 1904 році було отримано відмову на пропозицію Т. Герцля утворити єврейську
державу в Триполі і від італійського короля Віктора Еммануїла III [25]. Що стосується
Франції, то вона в питанні про підтримку планів державотворення зайняла
вичікувальну позицію.
У цих умовах Т. Герцль прийняв рішення все ж таки остаточно переорієнтуватися
на Великобританію. У своєму листі до відомого англійського колонізатора Сесіля Родса
він пояснював, що переселення євреїв – питання державотворення – є, власне кажучи,
колоніальним питанням, розв’язання якого може взяти на себе Великобританія,
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одержавши при цьому значні вигоди для себе [26]. Підтримавши загалом ідею про
державотворення, Великобританія спочатку запропонувала для єврейської колонізації
не Палестину, а Уганду очевидно, все ще побоюючись відкрито заявити про свої плани
захоплення Палестини. Отже, питання про місце державотворення залишалося на той
час ще відкритим, остаточне рішення було прийнято пізніше.
Після смерті Т. Герцля в 1904 році у сіоністському русі утворилося два
угруповання: перше було готовим на державотворення де завгодно (у тому числі й в
Уганді), друге ж погоджувалося тільки на Палестину. А в 1905 році в Лондоні була
заснована Єврейська територіальна організація під керівництвом Ізраїля Зангвілля, її
підтримали різні ліві угруповання Східної Європи, які також залишили сіоністський
рух, як і «територіалісти». Останні відкололися від сіоністів після того, як ВСО
відмовилася прийняти план переселення євреїв в Уганду. Територіалісти не визнавали
Палестину домом для євреїв, заперечували «історичні права євреїв на цю країну».
Єврейська територіальна організація спорядила експедицію в Анголу для дослідження
можливості створення там єврейських поселень. Розглядалися також варіанти
Тріполітанії, Техасу, Мексики, Австралії та Канади. Усі ці проекти завершилися
провалом [27].
Після смерті Т. Герцля лідером політичного сіонізму став Хаїм Вейцман, який
розгорнув у Великобританії бурхливу політичну пропаганду вигод для країни від
підтримки нею сіоністського руху. Він очолював інше угруповання, позиція якого
власне і перемогла на VII сіоністському конгресі в 1905 році: було остаточно вирішено
створити єврейську державу в Палестині.
Проанглійська політика Х. Вейцмана принесла свої плоди після того, як
прем’єр-міністром Великобританії став Д. Ллойд Джордж (грудень 1916 р.), міністром
закордонних справ – А. Бальфур, який протягом усього свого життя цікавився історією
євреїв, а джерелом цього інтересу слугувало досконале знання Старого Завіту [28],
членом військового кабінету – С. Мілнер. Усі вони були прихильниками сіоністського
руху, зокрема А. Бальфур якось зазначив: «Сіонізм… витікає з довголітньої традиції,
відповідає існуючим потребам, майбутнім сподіванням, значущість яких більш
глибока, ніж бажання чи забобони 700 тисяч арабів, що проживають сьогодні на цій
стародавній землі» [29].
Переговори з британським урядом із приводу створення єврейського
національного осередку в Палестині проводили президент Сіоністської федерації
Великобританії Х. Вейцман і член Виконкому ВСО Наум Соколов. Сіоністи розуміли,
що необхідно одержати підтримку Об’єднаного комітету, що представляв англійських
євреїв і впливав на всі єврейські громади за кордоном. Заснований у 1878 році Радою
депутатів англійських євреїв (федерація єврейських комун) і Англо-єврейським
суспільством (заснованим на індивідуальному членстві) Об’єднаний комітет зовсім не
поділяв прагнення сіоністів і рекомендував Міністерству закордонних справ ігнорувати
їх [30].
Проте вже у лютому 1917 року відбулася перша офіційна конференція, що
призвела пізніше до появи Декларації Бальфура. У її роботі брали участь М. Сайкс,
Г. Семуель, лідери сіоністського руху, представники дому Ротшильдів. На цій
конференції було прийнято рішення відмовитися від спільного володіння чи
інтернаціоналізації Палестини (що передбачалося угодою Сайкса-Піко від 1916 року)
на користь британського протекторату.
У жовтні А. Бальфур доручив Леопольдові Емері підготувати проект декларації.
Проект Л. Емері широко обговорювався в єврейському середовищі. Під час
вирішального засідання кабінету 31 жовтня А. Бальфур залишив відкритим питання
про те, чи опиниться Палестина під британським чи американським протекторатом, чи
буде запропоновано будь-який інший політичний устрій. Після закінчення суперечок
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йому доручили написати листа лорду Ротшильду з проханням довести його зміст до
федерації сіоністів. 2 листопада 1917 року Артуром Бальфуром, міністром закордонних
справ уряду Д. Ллойд Джорджа, був датований лист лорду Уолтеру Ротшильду, що став
відомим як «Декларація Бальфура». Його текст зазначав: «Маю честь передати Вам від
імені уряду Його Величності таку декларацію, у якій виражається співчуття
сіоністським прагненням євреїв, представлену на розгляд кабінету міністрів, яка й була
ним схвалена. Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення в
Палестині національного осередку для єврейського народу і докладе всіх зусиль для
сприяння та досягнення цієї мети; причому ясно мається на увазі, що не повинні
вироблятися ніякі дії, що можуть порушити цивільні та релігійні права існуючих
неєврейських громад у Палестині або права й політичний статус, якими користуються
євреї в будь-якій іншій країні» [31].
У 1918 році Декларація Бальфура була визнана Францією, Італією та США, а 24
липня 1922 року вона увійшла в текст мандата Великобританії на Палестину в якості
його інтегрованої частини.
Підготовка Декларації та вибір часу для її оприлюднення визначалися не тільки
стратегічними інтересами колоніальної політики Великої Британії на Близькому Сході,
але й військово-політичною ситуацією, що склалася в Європі наприкінці Першої
Світової війни, та революційними подіями в Росії. Користуючись обстановкою гострої
політичної кризи, яка виникла у зв’язку із війною та перемогою пролетарської
революції в Росії, лідери сіонізму намагалися не втратити моменту для того, щоб
«вирвати» у Великобританії обіцянку сприяти їхнім колоніальним планам в Палестині
[32]. Декларація влаштовувала сіоністів настільки, наскільки вона могла полегшити
якомога швидшу реалізацію їхньої політичної задачі: створити єврейську національну
державу в Палестині та підвести цю ідею під міжнародно-правову базу. Не дивлячись
на те, що в плани англійського уряду не входило негайне державотворення, малося на
увазі, що Палестина стане єврейським співтовариством.
Таким чином, слід зазначити, що проголошення Великобританією в однобічному
порядку Декларації Бальфура представляло собою дипломатичну акцію, що
спричинила вкрай негативний резонанс на подальший розвиток міжнародних відносин
на Близькому Сході. Фактично вона визначила напрямок подальшого розвитку подій в
Палестині: тісна та стратегічно взаємовигідна діяльність лідерів і прибічників
політичного сіонізму й уряду Великобританії наприкінці XIX – на початку XX століть
заклала міцне ідеологічне та політичне підґрунтя для створення Держави Ізраїль.
Щодо перспектив подальших розвідок у цьому напрямку, то автором планується
надати комплексний аналіз усіх чинників як внутрішньополітичного, так і
міжнародного характеру, що призвели до створення єврейського національного
осередку в Палестині в 20-і роки ХХ століття.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена проблемі єврейського державотворення наприкінці XIX – на
початку XX ст. Автором проаналізовано діяльність юридично оформленого наприкінці
XIX ст. політичного сіонізму та його провідного органу – ВСО (Всесвітньої
сіоністської організації), пов’язану з пошуком шляхів до створення національної
держави єврейського народу. Лідери політичного сіонізму розглядали чисельні
варіанти місцезнаходження майбутньої держави (Аргентина, Уганда, Палестина тощо),
а також намагалися отримати підтримку свого політичного проекту з боку провідних
держав. Перша Світова війна, що створила безпрецедентну світову політичну кризу,
розпад Оттоманської імперії, до складу якої входила Палестина, та підтримка сіонізму з
боку Великобританії призвели до проголошення останньою Декларації Бальфура, що
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заклала основи для створення єврейського національного осередку, а пізніше - Держави
Ізраїль у Палестині.
Ключові слова: політичний сіонізм, ВСО (Всесвітня сіоністська організація),
єврейський національний осередок, Ерец-Ісраель (Земля Ізраїлева), Декларація
Бальфура.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме создания еврейского государства в конце XIX начале XX вв. Автором проанализирована деятельность юридически оформленного в
конце XIX в. политического сионизма и его ведущего органа ВСО (Всемирной
сионисткой организации), связанная с поиском путей создания национального
государства еврейского народа. Лидеры политического сионизма рассматривали
всевозможные варианты местонахождения будущего государства (Аргентина, Уганда,
Палестина и др.), а также пытались заручиться поддержкой своего политического
проекта со стороны великих держав. Первая Мировая война, создавшая
беспрецедентный мировой политический кризис, распад Оттоманской империи, в
состав которой входила Палестина, и поддержка сионизма со стороны Великобритании
привели к провозглашению последней Декларации Бальфура, которая заложила основы
для создания еврейского национального очага, а позже - Государства Израиль в
Палестине.
Ключевые слова: политический сионизм, ВСО (Всемирная сионистская
организация), еврейский национальный очаг, Эрец-Исраэль (Земля Израиля),
Декларация Бальфура.
SUMMARY
This article deals with the problem of creating a Jewish state in the late XIX - early XX
centuries. The author analyzed the activities of the Zionism and its leading body WZO (World
Zionist Organization) legally registered at the end of XIX century, associated with the search
for ways to create a national state of the Jewish people. The leaders of political Zionism we
considered all possible options for the location of the future state (Argentina, Uganda,
Palestine and others), and also tried to enlist the support of its political project of the Great
Powers. The First World War created an unprecedented global political crisis, the collapse of
the Ottoman Empire, which included Palestine, and support for Zionism by the British led to
the proclamation of the Balfour Declaration, which laid the foundations for the creation of a
Jewish national home, and later - the State of Israel in Palestine.
Key words: the Zionism, WZO (The World Zionist Organization), Jewish national
home, Eretz-Yisrael (The Land of Israel), the Balfour Declaration.
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РОСІЙСЬКО-ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 1992-1999
РОКАХ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОПОЛЮСНОГО СВІТУ
А.В.Бредихін, Д Д.Семенов
Актуальність
зазначеної
проблеми
полягає
тому,
що
російськолатиноамериканське співробітництво 1990-х років є невід’ємною складовою системи
міжнародних відносин, яка почала формуватись після закінчення холодної війни.
Формування латиноамериканського вектору зовнішньої політики РФ у 1990-і роки
тісно пов’язане з двома факторами: уявленням про подібність СРСР (і Росії) та країн
Латинської Америки (однотипність внутрішніх процесів та дипломатичних завдань на
міжнародній арені починаючи з середини 1980-х років), а також прийняттям обома
сторонами концепції багатополюсного світу з метою протидії гегемоністським
устремлінням США – єдиної наддержави після завершення холодної війни. Ці дві тези
стали ключовими як для російської латиноамериканістики, так і для державних діячів.
Проте реалії 1990-х років засвідчили, що незважаючи на «перспективи та значний
потенціал російсько-латиноамериканського співробітництва», реалізація його була
мінімальною. У пропонованій статті авторами подано спробу дати пояснення цьому
парадоксу.
Мета дослідження – проблема співпраці Росії і країн Латинської Америки в 1990-і
роки і причина їх відносно слабкого розвитку. Задачі дослідження: аналіз стану
російсько-латиноамериканських зв'язків на початку 1990-х років, основні
зовнішньополітичні російські та латиноамериканські пріоритети, їх спільні і відмінні
завдання.
Історіографія проблеми. Українська латиноамериканістика є досить молодою і на
сьогодні проблема російсько-латиноамериканського співробітництва 1990-х років в ній
не представлена. Серед українських латиноамериканістів, чиї роботи присвячені
сучасній історії континенту, слід назвати А. В. Бредихіна, Н. М. Веселу, І. І. Лаврову,
О. І. Ковальову, Ю. П. Палія, Г. С. Савельєва, А. А. Самойленко, Л. О. Скворцову.
У російській історіографії дана проблема розглядається ширше і представлена у
роботах В. М. Давидова, Б. Ф. Мартинова, Н. Г. Зайцева, К. Майданика, А. Н. Глінкіна,
А. І. Сизоненко, А. А. Сосновського, Я. Г. Шемякіна, А. В. Харламенко, В. П. Сударєва
тощо.
Порівняння горбачовського СРСР (пізніше – єльцинської Росії) з країнами
Латинської Америки (особливо Бразилією) стало популярним у зв’язку з перебудовою.
Підсумок таких порівнянь дав дослідник Н. Г. Зайцев: «Говорячи про наявність ряду
спільних рис у розвитку країн Латинської Америки та СРСР, ми маємо на увазі перш за
все загасаючі в 80-і роки темпи економічного зростання (у разі Латинської Америки –
падіння регіонального ВВП у розрахунку на душу населення до рівня 1978 р.); вкрай
хворобливий хід внутрішніх структурних перетворень, включаючи децентралізацію та
«деетатизацію» економіки, впровадження нових важелів економічної політики;
збереження переважно сировинної спеціалізації експорту і різке погіршення умов
торгівлі, особливо для СРСР і латиноамериканських країн-експортерів нафти, їх
загальна «маргіналізація» в світовій торгівлі; наявність у СРСР труднощів з
обслуговуванням зовнішнього боргу, а у більшості країн регіону – найгостріший криза
в цій сфері; наростання інфляційних процесів і, нарешті, падіння життєвого рівня
населення» [4, с. 30-31]. Характерним стало порівняння Бразилії та Росії через їх
приналежність до групи держав-гігантів, що, на думку А. Н. Глінкіна, слугує
методологічною основою порівняльного аналізу цих двох країн, що представляють
© Бредихін А.В., Семенов Д Д., 2010
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різні цивілізаційні формування. «На цьому фоні можливо простежити спільні риси і
паралелі у розвитку двох країн. Перш за все, мова йде про роль історичної спадщини в
їх сучасному житті, схожість основних етапів історичного шляху: монгольське ярмо –
колоніальна залежність, монархія як форма державної організації, рабство – кріпацтво,
еволюція і революція, характер і функції авторитаризму в Бразилії, тоталітаризму в
Росії, домінування держави і її інститутів над особистістю, прихильність моделям
«наздоганяючого розвитку». Привертає до себе увагу постійне скорочення тимчасового
розриву при проходженні східних етапів. Якщо ліквідація іноземного панування в Росії
і Бразилії розділена століттями, то знищення кріпацтва і рабства – лише чвертю
століття, а «абертура» і перебудова почалися одночасно. Причому ці два процеси
мають чимало пересічних характеристик: ініціювання «зверху», типологічна
порівнянність ключових завдань: лібералізація економіки, зміна ролі держави,
демократизація в умовах нерозвиненості громадянського суспільства і сильного впливу
традиціоналізму в соціальній психології, культурі населення, інтеграція у світове
співтовариство при пріоритетному розвитку системи тісних зв'язків з «ближнім
зарубіжжям» [8, с. 29-30]. Іноді співставлення носило абсолютний характер, як спроба
прирівняти вибори Ф. А. Коллора президентом Бразилії та обрання Б. М. Єльцина до
парламенту у 1989 р. [10]. Досить розповсюдженою, хоча і не переважаючою, була
точка зору, згідно з якою рівень розвитку громадянського суспільства в країнах
Латинської Америки набагато вищий, ніж в Радянському Союзі. «При авторитарних
режимах, що може на перший погляд здатися парадоксальним, інститути
громадянського суспільства зуміли не тільки вижити, але і значно зміцнитися.
Примітно, що навіть при диктатурах правого спрямування в Латинській Америці
об'єктивно існували набагато більш сприятливі умови і можливості для розвитку
громадянського суспільства, ніж у нас в період застою, не кажучи вже про сталінський
час» [13, с. 49].
Цікавою є точка зору К. Майданика, згідно з якою «найбільшою мірою об'єктивне
«перехрещення» проблем демократизації в СРСР і Латинській Америці безпосередньо
простежується в питанні про структурний кризі, що вразила обидва регіони, про
пошуки виходу з неї» [13, с. 61-62]. На думку дослідника, ця криза стала наслідком
підпадання країн «другого ешелону» економічного розвитку під удар процесів,
пов'язаних з якісними зрушеннями в країнах «першого ешелону». Таким чином, корінні
зрушення на «периферії» західного світу пов’язувались не просто з внутрішньою
кризою в країнах східноєвропейського та латиноамериканського регіонів, а із
зумовленістю глобальною взаємодією, для якої ідеологічні кордони між «заходом» і
«сходом» та «північчю» і «півднем» виявились незначними. У середині 1990-х років,
коли невідповідність сповненої ейфорії концепції Ф. Фукуями об’єктивній реальності
стала очевидною, інший російський вчений Б. Ю. Кагарлицький пов’язав кризу на
«периферії» із структурною кризою західної цивілізації в цілому. Порівнюючи сучасну
ситуацію з пізньою Античністю, він дійшов висновку: «Заходу не варто сподіватися,
ніби-то різанина, голод і економічний розвал на периферії не торкнуться центру.
Падіння античної цивілізації теж починалося на периферії. У цьому сенсі минуле дає
нам страшний урок. Якщо західні європейці і північноамериканці – нові римляни, то
східноєвропейці і латиноамериканці, які живуть на кордоні, на периферії західного
світу, – вочевидь, нові варвари» [6, с. 55].
З іншого боку, порівняння між Східною Європою і Латинською Америкою не
обмежувалось політичними та соціально-економічними реаліями 1980-90-х років.
Російський дослідник Я. Г. Шемякін розвинув і обґрунтував концепцію, згідно з якою
як Росія, так і Латинська Америка являють собою особливий різновид «прикордонних»
цивілізацій, які відносяться до великої «західної» цивілізаційної спільноти [17, с. 7].
Один з попередників Я. Г. Шемякіна, В. Б. Земсков «прикордонними» називав
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цивілізації, «які виникають на периферії стабільних великих цивілізацій, в зонах, де
вони
переходять
свої
кордони,
вступаючи
у
взаємодію
з
іншими
цивілізаціями/культурами» [5, с. 94]. Підвищення інтересу саме до «прикордонних»
цивілізацій дослідник пов’язував з формуванням концепції багатополюсного світу і
переходом від вивчення «класичних» «стабільних» цивілізацій до «некласичних»
«нестабільних», які виявили здатність до не менш активної діяльності у всіх сферах
діяльності суспільства, ніж цивілізаційні центри. В. Б. Земсков відмічав також, що
природна для зон цивілізаційного переходу висока конфліктність, напруженість часто
визначає нестабільність глобальної ситуації. Характерно, що ці положення співзвучні
відомій концепції С. Хантінгтона про посилення цивілізаційної самоідентифікації
народів у сучасному світі, яка може призвести до так званого «зіткнення цивілізацій».
Таким чином, в 1980-90-і роки було сформовано і обґрунтовано положення як про
цивілізаційну спорідненість між Росією та країнами Латинської Америки, так і про
однотипність процесів їх розвитку у сучасності. Відповідно до цього було зроблено
висновок про спільність їх інтересів на міжнародній арені.
Тези про перспективність плідного співробітництва в торгово-економічній,
політичній, науково-технічній сферах, культурно-гуманітарній сферах, а також активну
участь у вирішенні глобальних проблем (миру, стабільності, безпеки, захисту
навколишньої середи тощо) на міжнародній арені навряд чи можна вважати
специфічними для російсько-латиноамериканського діалогу. Вони відображають
намагання всіх без винятку країн співпрацювати з іншими країнами заради спільного
процвітання. Найбільшою мірою специфіка російсько-латиноамериканських
взаємовідносин розглядуваного періоду пов’язана з орієнтацією на формування
економічно і політично багатополюсного світу. Саме така модель міжнародних
відносин, на думку обох сторін, здатна забезпечити реалізацію інтересів усіх учасників
на основі рівноправності, справедливості, а також попередити «маргіналізацію» менш
розвинених країн (зокрема, «периферії» західного світу) в умовах глобалізації.
Разом з тим передумови для співробітництва на початок 1990-х не були
абсолютно райдужними. Внаслідок холодної війни період відчуження в радянськолатиноамериканських відносинах тривав довго, і відновлення порушених зв'язків
вимагало чимало зусиль з обох сторін. Разом з тим до початку перебудови у відносинах
СРСР з «великою трійкою» (Аргентиною, Бразилією, Мексикою) та рядом середніх
держав регіону вже був пройдений стартовий рубіж. Іншими словами, встановилася
система зв'язків і були створені договірно-правова база та інфраструктура
співробітництва (міжурядові комісії, дипломатичні консультації). За межами ж цього
«базису» при розвитку радянсько-латиноамериканських відносин все частіше нерідко
доводиться піднімати «цілину»: відсутність історичних традицій, накопиченого
досвіду, часом елементарних знань партнерів один про одного породжує чимало
труднощів.
Короткий екскурс в історію дозволяє зробити висновки, що мають важливе
значення для розуміння сучасного етапу. По-перше, тривалий час радянськолатиноамериканські відносини відбивали коливання глобальної міжнародної
кон'юнктури, особливо стан взаємодії СРСР-США. По-друге, «приливи» у їх розвитку
синхронізувалися з успіхами демократизації в регіоні або ж спробами реформ в
Радянському Союзі. По-третє, для того, щоб розморозити великий потенціал,
закладений у цих відносинах, було потрібно вивести їх за рамки «магнітного» поля
протистояння наддержав [2, с. 4].
Іншою важливою проблемою, яка стала на заваді російсько-латиноамериканського
співробітництва, виявилось елементарне незнання сторонами одна одної. Серед
негативних рис радянського періоду К. А. Хачатуров виділяв: стереотип відношення
латиноамериканських країн до однорідного організму «Азія, Африка та Латинська
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Америка»; слабку роботу центрів латиноамериканістики; вкрай слабке використання
результатів досліджень латиноамериканістів практикою та ЗМІ [14, с. 4-5];
безсистемне, епізодичне, а іноді й елементарно неграмотне відображення в ЗМІ
процесів і подій, що відбуваються в Латинській Америці, радянськолатиноамериканських відносин [14, с. 9]; загальне ставлення всіх без винятку
радянських державних відомств і громадських організацій до Латинській Америці за
принципом: менше і гірше [14, с. 11]. Втім, ситуація мало змінилась і десятиліття
потому: Латинська Америка залишалась вкрай слабко представлена у російських ЗМІ;
недостатнім було інформаційне забезпечення посольств РФ, що обмежувало їх
можливості по просуванню російських інтересів, формування позитивного іміджу Росії
в регіоні [11, с. 20-21]. Аналогічною виявилась ситуація і з латиноамериканською
стороною, при цьому на Росію багато в чому перенесли зовнішньополітичні
пріоритети, притаманні Радянському Союзу в Західній півкулі, в першу функції
«противаги» Сполученим Штатам [12, с. 21].
Вищеописані фактори стали не єдиною перешкодою для динамічного розвитку
співробітництва між РФ та Латинською Америкою. До цього слід додати різне бачення
та розуміння однакових, на перший погляд, проблем.
Якщо для нашого суспільства протягом століть віссю загальнопланетарних
процесів була цивілізаційна дихотомія по лінії «Схід-Захід» (починаючи від дискусій
щодо приналежності чи неприналежності до західного світу і закінчуючи холодною
війною), то для латиноамериканських країн така вісь пролягала по лінії «ПівнічПівдень», а сутністю конфлікту стали нерівноправні відносини між технологічно і
економічно розвиненими північними країнами та відстаючими країнами півдня.
Так, латиноамериканський політолог К. Горостіага зазначав на тому, що розвинені
капіталістичні країн (США, Японія, Західна Європа) досягли не тільки монопольної
концентрації фінансових ресурсів, але й технологічних. «Дана концепція капіталу
відповідає характеру нової технологічної революції, при якій цикл накопичення
капіталу з кожним разом все менше залежить від інтенсивності праці та використання
природних ресурсів, а все більше від накопичення нових технологій. Концентрація і
централізація технологічних знань має більш інтенсивний і монопольний характер, і ця
обставина сприяє поглибленню прірви між Північчю і Півднем» [7, с. 40]. «В результаті
посилюється наступ Півночі на Південь і Капіталу на Працю», – підбиває підсумок
дослідник [7, с. 43].
Для країн Латинської Америки саме звільнення від фінансово-економічної
залежності,
диверсифікація
торгово-економічних
зв’язків
була
головним
зовнішньополітичним пріоритетом. Більше того, кінець холодної війни сприймався
якщо не негативно, то насторожено, і пов’язано це було також з фінансовоекономічним аспектом. «Кінець холодної війни можливо призведе до «африканізації»
Латинської Америки, відкинувши її на задвірки світового громадського інтересу і
вивівши її за русло міжнародної торгівлі, інвестування та кредиту. Небезпека цього
реальна, і місцеве населення і влади навряд чи можуть зробити що-небудь серйозне,
щоб відвести цю загрозу», – писав інший латиноамериканський вчений Х. Кастан’єда
[16, с. 36]. Якщо підсумувати такого роду побоювання, то можна коротко звести їх до
наступного: індустріальні держави, особливо європейські, все більше уваги приділяють
Східній Європі, що може завдати шкоди країнам третього світу, в тому числі
Латинської Америки і Карибського басейну, або, кажучи словами президента Бразилії
Ф. Коллором де Мело, «поворот до Сходу» може стати «розворотом» від Латинської
Америки; концентрація Радянського Союзу на своїх внутрішніх проблемах, розпад
військових структур Варшавського договору і, як наслідок цього, ослаблення позицій
нашої країни на міжнародній арені може призвести до створення «однополюсного
світу», що загрожує негативними наслідками для країн, що розвиваються як більш
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слабких учасників світової спільноти; перевлаштування економіки в СРСР і Східній
Європі відверне на себе значну частину фінансових та інвестиційних ресурсів, призведе
до «відхилення» торгівлі і в цілому буде здійснюватися як би за рахунок інтересів
латиноамериканських та інших держав третього світу; модернізація економіки СРСР і
країн Східної Європи, їх більш тісна інтеграція в світогосподарські зв'язку дозволять їм
активно конкурувати з латиноамериканськими країнами на ринках Заходу, в той час як
їх власний попит на експортну промислову продукцію, що розвиваються, буде мати
тенденцію до скорочення [3, с.14].
Таким чином, на початку 1990-х років країни Східної Європи, зокрема Росія
вбачались для латиноамериканців не стільки потенційними союзниками, скільки
конкурентами. Щоправда, річ йшла не про військово-політичне суперництво, а про
економічне. Взагалі характерною латиноамериканською рисою є пріоритетність
економічної стабільності, незалежності та безпеки над військово-політичною.
Цивілізаційна, геополітична і історична специфіка латиноамериканського регіону, як
показує сучасна реальність, дуже сприяли більш «просунутому» засвоєнню його
народами і правлячими елітами нових параметрів багаторівневої безпеки XXI століття.
Католицький у своїй основі світогляд народів Латинської Америки, помножений на
традиції і цінності, що збереглися від доколумбової епохи, географічна віддаленість
цього регіону від традиційних світових ринків так і не змогли зробити ідею
необмеженого матеріального прогресу настільки ж органічною для латиноамериканців,
як, наприклад, для народів, які традиційно сповідували «протестантську етику». Їх
релігійна, мовна, культурна та історична спільність, тяга до відновлення політичного та
економічного союзу яка постійно простежувалась протягом XIX-XX ст., сприяли
найменшій, в порівнянні з іншими регіонами Землі, кількості внутрішньорегіональних
воєн і конфліктів, мінімальному рівню гонки озброєнь, а також тій важливій обставині,
що парадигма забезпечення національної безпеки частіше розглядалася ними не через
призму роз'єднання і самоізоляції, а з точки зору об'єднання та інтеграції.
«Вторинність» латиноамериканських країн як суб'єктів світової політики кінця XIX –
початку XX ст., їх залежність від «великих держав», в першу чергу – від США і
постійно присутня загроза інтервенції заздалегідь виключила їх з участі в боротьбі за
світовий політичний вплив шляхом нарощування військової сили, надаючи, вже в той
час, функції забезпечення зовнішньої безпеки скоріше «гуманітарний» (політичний,
правовий, інформаційний), ніж чисто військовий, силовий характер [9, с. 63].
Саме тому для латиноамериканських країн пріоритетними у формуванні
багатополюсного світу стали економічні інтеграційні процеси – як внутрішні
регіональні, так і направлені на співробітництво з торгово-економічними блоками поза
Латинською Америкою. Венесуельський дослідник Х. Валеро відзначав, що «однією з
відмінних характеристик нової ситуації у світі є зміцнення великих регіональних блоків
(мегаринків) і отже, спроба створення великих економічних і політичних співтовариств
(мегадержав)». Цю ситуацію він називав саме «економічною багатополюсністю» [15, с.
62].
Так, характеризуючи підсумки і окреслюючи стратегічні завдання Бразилії на
порозі третього тисячоліття, бразильський аналітик А. Марченко зазначав: «Серед
можливих стратегічних партнерів Бразилії слід назвати, по-перше, США та країни
Західної Європи. Останнім часом став особливо активно розвиватись діалог по лінії
Меркосур – ЄС, видні представники якого демонструють зацікавленість у поглибленні
контактів як на багатосторонній, так і на двосторонній основі» [1, с. 80-81]. При цьому
стосовно Східної Європи і зокрема Росії мова йшла лише про «перспективність», тобто
фактично нереалізований потенціал взаємовідносин.
У той час як для латиноамериканських країн були характерні передусім
зовнішньоекономічні пріоритети, головним завданням Росії було збереження
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політичної ваги на міжнародній арені і досягнення військово-політичної безпеки.
Протягом першої половини 1990-х років головним завдання російської дипломатії було
налагодження рівноправних відносин з США та їх європейськими союзниками.
Латиноамериканські країни в той час не мали для РФ фактичного інтересу. Новий
підхід до Латинської Америки визначився в другій половині 90-х років з приходом до
керівництва МЗС РФ Є. М. Примакова. У зв'язку з цим особливо примітним є його
виступ в аргентинській раді з міжнародних відносин (листопад 1997 р.), в якому він
зазначив, що відтепер латиноамериканське напрям входить до числа пріоритетних для
Росії [11, с. 9]. Проте цей крок носив радше політико-декларативний характер і
фактичної реалізації не здобув.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що слабкий рівень розвитку російськолатиноамериканського співробітництва у 1990-і роки пояснюється двома головними
чинниками:
1) відсутність історичних передумов, міцного фундаменту для їх розвитку.
Присутність Радянського Союзу на латиноамериканському континенті була пов’язана з
холодною війною і представлена передусім взаєминами з Кубою після приходу до
влади Ф. Кастро. Відсутність традиційних зв’язків, географічна віддаленість, незнання
сторонами одна одної – все це виключало можливість стрімкого піднесення
співробітництва у будь-якій сфері;
2) фактична невідповідність зовнішньополітичних пріоритетів, неможливість
сторонами забезпечити потреби одна одної в умовах внутрішньої кризи та
нестабільного, «маргінального» становища на міжнародній арені. Ця ситуація є
наслідком як специфіки сучасного стану внутрішнього розвитку при його зовнішній
однотипності, так і специфікою цивілізаційною.
Таким чином, досвід російсько-латиноамериканських взаємовідносин у 1990-і
роки свідчить, що успішне співробітництво різних за своєю цивілізаційною
приналежністю країн і регіонів потребує розуміння специфічних потреб і завдань
партнерів, поступового, поетапного діалогу, який дозволить знайти спільну мову і
взаєморозуміння.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається проблема співробітництва Росії і країн Латинської
Америки в 1990-і роки і причина їх слабкого розвитку. Аналізується стан російськолатиноамериканських зв'язків на початку 1990-х років, основні зовнішньополітичні
російські і латиноамериканські пріоритети, їх загальні і відмінні задачі.
Ключові слова: Росія, Латинська Америка, співробітництво, багатополюсний
світ.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема сотрудничества России и стран Латинской
Америки в 1990-е годы и причина их относительно слабого развития. Анализируется
состояние российско-латиноамериканских связей в начале 1990-х годов, основные
внешнеполитические российские и латиноамериканские приоритеты, их общие и
отличные задачи.
Ключевые слова: Россия, Латинская Америка, сотрудничество, многополюсный
мир.
SUMMARY
The paper addresses the problem of cooperation between Russia and Latin America in
the 1990's and the reason for their relatively weak development. The state of Russian-Latin
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American relations in the early 1990's, Russia's main foreign policy and Latin American
priorities, their common and different challenges have been analyzed.
Key words: Russia, Latin America, cooperation, multipolar world.
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ББК 82-92:821.161.1 Даль
ИЗ ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЛАДИМИРА ДАЛЯ С ЖУРНАЛАМИ
«СЫН ОТЕЧЕСТВА», «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ И «СОВРЕМЕННИК»
Н.А. Евдокимов
Данная тема остаётся пока мало изученной. В частности, интересна постановка
вопросов об отношениях Даля с издателями многих газет и журналов XIX века, о
причислении публициста к какому-то течению в журналистике того времени. Известно,
к примеру, что после подавления восстания декабристов политическая реакция привела
к серьёзному ослаблению демократической печати. Встаёт вопрос, почему этот
маститый писатель и учёный, чья научная основательность и скрупулёзность не может
вызвать ни малейших сомнений в том, что всё вышедшее из-под его пера имеет
научное обоснование, печатал свои публицистические произведения в газетах и
журналах крайне противоположных политических и идеологических воззрений их
учредителей и главных редакторов. Полного научно-обоснованного ответа на этот и
другие вопросы, связанные с принципами журналистской деятельности и
индивидуальным стилем Даля-публициста, в далеведении нет.
Данная статья скромная попытка её автора рассмотреть эту проблему лишь на
примере сотрудничества Владимира Ивановича с редакциями журналов «Сын
Отечества». «Библиотека для чтения» и «Современник».
Время меняется и далеко не все, что ценилось в журналистике XIX века
советскими исследователями, актуально и справедливо в наше время. Отсюда новая
постановка вопроса, как складывались, к примеру, связи В. Даля с так называемыми
«реакционными» издателями той поры: Булгариным, Гречем, Сенковским и другими.
Имена этих людей известны профессиональным историкам и журналистиковедам, но
мало кто из современных журналистов знает, что, к примеру, Николай Иванович Греч
(1787-1867) был маститым русским журналистом, писателем, филологом. Он был
членом-корреспондентом Петербургской АН (1827). В 1812 -39 издавал (с 1825 г.
совместно с Ф.В. Булгариным) журнал «Сын Отечества», в 1831-59 совместно с ним же
- газету «Северная пчела». В «Советском энциклопедическом словаре» [I, 340 ] сказано,
что Греч был сторонником теории официальной народности, к чему в определённые
годы тяготел и Владимир Даль.
Опытным издателем и публицистом был Фаддей Венедиктович Булгарин (1789 1859). Однако, согласно советской историографии, писал политические доносы на
русских литераторов [1,176]. Данный факт требует более тщательного изучения, чем
это было сделано раньше.
Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800 - 1858) - русский писатель, журналист,
востоковед, член-корреспондент Петербургской АН (1828). Редактировал и издавал
журнал «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом «Барон Брамбеус»
печатал «восточные», светские, бытовые, научно-философские повести, фельетоны. В
критических статьях придерживался консервативных взглядов. Примечательно, что он
был одним из зачинателей русского востоковедения [1,195].
Под заголовком «Издания «триумвирата» (Греч, Булгарин, Сенковский) в
«Истории русской журналистики XIX века» Б.И. Есина читаем: «После событий 14
декабря 1825 г. правительство не только перешло к политике подавления русской
передовой журналистики, но и постаралось с помощью консервативной печати
укрепить своё влияние на общественное сознание. Здесь верным помощником
самодержавия стал журнал «Сын Отечества» (слово «Отечество» написано с маленькой
буквы. - Прим. мое: - Е.Н.А.). Он ожесточённо боролся с передовой литературой и
© Евдокимов Н.А., 2010
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журналистикой, что, конечно, не прибавляло ему популярности» [1,37]. Тут возникает
следующий вопрос, почему В. И. Даль оказался в кругу авторов и издателей столь
«непопулярного» журнала? Только за один 1833 год он опубликовал в «Сыне
Отечества» несколько статей и среди них ныне широкоизвестную статью о гомеопате
Самуиле Ганемане [2,138 - 139].
Чтобы более полно и научно-обоснованно ответить на этот вопрос, обратимся к
ХХХП тому «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона,
незаангажированных коммунистической пропагандой, изданного в Санкт-Петербурге в
1901 году, и посмотрим, как об этом журнале отзывались известные всему учёному
миру энциклопедисты досоветского периода. «Сын Отечества», - сообщают они, исторический и политический журнал; издавался в Спб. с 1812 г. по 1852 г. под
различными редакциями, с изменяемыми заглавиями. Возник по мысли попечителя
спб. учебного округа С.С. Уварова, И.О. Тимковского и А.Н. Оленина; с 1812 по 1813
г. редактировался Н.И. Гречем; выходил еженедельно; в первые годы своего
существования представлял богатый материал для истории отечественной войны. С
1814 программа расширена и изменён подзаголовок - «С. Отечества. Исторический,
политический и литературный журнал.» Под таким заглавием журнал выходил до 1824
г.; редакторами были: Н.И. Греч (до 1820 г.), Н.И. Греч и А.О. Воейков (1821), опять
один Н.И. Греч. В журнале стали появляться статьи научного содержания, по
преимуществу переводные, отрывки из иностранных писателей, оригинальная
беллетристика и стихотворения; с 1815 г. вводится обзор журналов, сначала
совершенно бесцветный, потом принявший полемическое направление (полемика с
«Русс. Инв», «Дамск. Журналом», «Моск. Телегр.» и «Вестн. Европы» Каченовского),
усилившееся во время сотрудничества О.В. Булгарина. С 1813 г. до половины 1818 г.
при журнале выпускались «Листки» политического содержания» (от I до 3 раз в
неделю), а в 1821 - 1824 гг. -Литературные прибавления» (по 26 №№ в год). В 1825 -28
гг. «С. Отечества» выходил, по 2 раза в месяц, под редакцией Н.И. Греча и О.В.
Булгарина под заглавием: «С. Отечества. Журнал литературы, политики и современной
истории»; с 1829 по 1835 гг. - опять еженедельно, с присоединением «Св. Архива»
(см.); в 1834 - 35 гг. назывался «С. Отечества. Журнал словесности, политики и
истории; в 1836 - 37 гг. выходил без «Св. Архива» (в 1837 г. - по 2 раза в месяц). В 1838
г. «С. Отечества» перешёл к книгопродавцу А.Ф. Смирдину и начал выходить
ежемесячно, при тех же редакторах и в соединении с «Северным архивом»; система
отделов была принята новая, по примеру «Библиотеки для Чтения» [3,208].
Из этой справки ясно, что учредители журнала, и его почти постоянный редактор
Н.И. Греч стремились к модернизации своего издания, к выживанию среди вновь
открывающихся журналов. Тот же «Энциклопедический словарь» проясняет, что в
1833 г. профессор-востоковед О.И. Сенковский совместно с крупным книготорговцем
А.Ф. Смирдиным приступили к организации большого, энциклопедического
ежемесячного журнала «Библиотека для чтения». (1834 1865). Имя Смердина было
гарантией денежной состоятельности и аккуратности нового издания, имя Сенковекого
учёной солидности [3,125].
Примечательно, что официальными редакторами были названы Сенковский и тот
же Греч. «Привлечение на первых порах Греча обеспечивало политическую
благонамеренность журнала. В качестве сотрудника здесь оказался и Булгарин [2,40].
Даже советские исследователи публицистики XIX века признавали актуальность и
общественную значимость появления такого журнала. «Поначалу казалось, - пишет
Б.И. Есин, - что журнал объединил всю русскую литературу. В нём было обещано
участие около 60 видных писателей, включая Пушкина, Жуковского, Д. Давыдова и др.
Вместе с тем в основу его издания были положены откровенно коммерческие
принципы» [2,40].
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Видимо, сегодня следует не осуждать издателей за эти принципы, а учиться на их
опыте. Тем более учиться есть чему. «Это, - продолжает Б.И. Есин, - сказалось в
организации работы редакции и во взаимоотношениях с сотрудниками. Во главе
журнала стоял сам Сенковский, энергичный человек, способный литератор и
неутомимый работник. Он по согласию со Смирдиным назначил себе годовой оклад
15000 рублей. Были введены постоянные гонорары авторам: 200 руб. за печатный лист
оригинального произведения и 85 руб. за переводы. Знаменитые писатели получали
ещё больше. Но зато Сенковский считал себя полным хозяином рукописи, которая
была им оплачена» [2,40].
Налицо зарождение новых буржуазных взаимоотношений в прессе, чему сегодня
вряд ли кто будет удивляться или осуждать проявление таких принципов. В
сегодняшней России, да и Украине большинство газет и журналов выходит с нелепым
предупреждением: «... рукописи не рецензируются и авторам не возвращаются ...» И,
конечно же, не оплачиваются. И что характерно, сегодня труд журналиста, писателя
крайне обесценен. Видимо, и нашему времени нужны такие редакторы, как
Сеньковский.
Но вернёмся к «Библиотеке для чтения». Журнал отличался большим объёмом,
аккуратностью выхода, хорошей бумагой, переплётом и другими достоинствами.
Тираж его очень скоро достиг 7000 экземпляров, что по тем временам было делом
неслыханным. Мог ли Владимир Даль как писатель-публицист игнорировать этот факт
при определении издания для своих трудов?!
В.Г. Белинский определил журнал «Библиотека ...» как провинциальный и
нарисовал далее поучительную для современных издателей и журналистов картину,
как принимали, читали этот журнал в семье помещика: «Все члены семьи находят чтото занятное для себя: отец читает статьи по земледелию, мать - хозяйственные советы,
дочь -романтические стихи и повести, сынок - комические фантастические повести
барона Брамбеуса (Сенковекого), и для всех приготовлена смесь, литературная
летопись, где можно черпать безапелляционные готовые суждения о литературе,
разные разности и новости иностранных литератур» [4,19]. А разве к этому не
стремятся современные издатели газет и журналов?
«Время, потраченное на чтение журнала, равнялось времени выхода очередного
номера»[2,40] По нашему мнению, это очень важный фактор, который не учитывается
сегодня. «Популярным оказался журнал и в кругах провинциального чиновничества.
Конкурировать с ним было очень трудно», - заключает Б.И. Есин [2,40].
Видимо неслучайно Владимир Даль отправлял рукописи своих статей в
«Библиотеку для чтения».
«В разное время, - сообщает библиограф А.А. Зражевский, - Даль сотрудничал в
изданиях, каждое из которых представляет целую эпоху в истории русской
журналистики: журналах «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для
чтения», «Москвитянин», газета «Северная пчела» [4,39]. Он был дружен с А.С.
Пушкиным, Н.В. Гоголем, В.Г. Белинским, Гречем, Булгариным, Сенковским и др.
издателями, писателями и публицистами. Все они охотно представляли страницы своих
журналов и газет для художественных произведений, статей, очерков и писем
Владимира Ивановича. Многие публицисты учились у него мастерству употребления
чисто народных слов и выражений, русских пословиц и поговорок. Вместе с тем его
произведения были частыми гостями и на страницах журналов рангом ниже «Грамотей», «Семейные вечера», «Чтения для юношества», «Чтения для солдат», «Час
досуга» и т.д.» [4,40]. С одной стороны это связано с востребованностью трудов В.
Даля, его известностью как литератора, учёного и публициста. С другой стороны это,
на наш взгляд, связано с идейными и нравственными исканиями Даля. Данное
положение можно подтвердить на примере публикации полимических статей
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Владимира Иваиовича в разных по идейной направленности журналах «Сын
Отечества» и «Современник», основанного А.С. Пушкиным, о гомеопатии.
Недавно в Луганске вышла интересная научно-популярная книга Л.А. Дорожиной
«Владимир Даль: восхождение к гомеопатии» [6]. В ней приводятся малоизвестные
факты биографии Владимира Ивановича Даля о его врачебной деятельности. Испытав
разочарование в существующей медицине, оставив врачебную практику, В.И. Даль
трудным путём поиска Истины пришёл к гомеопатии и остался её гарячим адептом. Он
был инициатором проведения при Петербургской больнице уникального
восьмилетнего эксперимента, результаты которого подтвердили преимущество
гомеопатического метода. В Нижнем Новгороде по инициативе В.И. Даля была
открыта Удельная больница, где «иного терапевтического лечения кроме
гомеопатического не было».
Письма В.И. Даля к друзьям: доктору Карлу Карловичу Зейдлицу, князю
Владимиру Фёдоровичу Одоевскому («О гомеопатии»), письмо к больному
приятелю
(«Верующие
и неверующие») - стали свидетельством его
профессионального и гражданского подвига. Мы добавим: и вершиной публицистики.
Поясним: в медицинской науке гомеопатия рассматривается обычно как один из
методов существующей медицины (наряду с траволечением, физиотерапией и т.д.) и
никогда с позиции - неклассической медицины, самостоятельной медицинской науки.
Принцип существующей господствующей медицины нейтрализовать, убрать, подавить
симптом болезни. Гомеопатическая медицинская наука, следуя иному принципу,
помогает там, где обычная медицина бессильна. Но в 1833 году Владимир Иванович
категорически выступал против гомеопатии и свою категоричность он изложил в
статье «Самуил Ганеман Pseudomessias medicus всеразводитель», которую и
опубликовал на то время в одном из самых массовых журналов - «Сын Отечества» - в
надежде предупредить широкие слои населения о якобы «шарлатанстве» Ганемана и
его рьяных последователях в России.
Однако поворот Даля к гомеопатии произошёл уже в том же 1833 году в
Оренбурге (1833 - 1840) [5,23]. Спустя четыре года он мужественно и покаянно
напишет в письме к князю В.Ф. Одоевскому, которое по согласию его автора было
опубликовано в журнале «Современник» № 12 за 1838 г. под заголовком «О
гомеопатии»: «Я знаю по опыту, что нелегко отступиться от слова, за которое по
крайнему разумению и убеждению стоял горою; нелегко принять и отстаивать другое,
которое сам назвал доселе исчадием сумасбродства или обмана. Насмешки, толки и
пересуды - всё это может устрашить и застращать даже и честного благомыслящего
человека» [6,47-50]. С высоты XXI века мы видим, что ничто не устрашило Даля и он
открыто поведал о своём пути к Истине в «Современнике» - журнале, учредители и
редакторы которого тяготели к правде жизни во всех её проявлениях в отличие от
издателей массовых изданий.
Жизненный путь любой творческой личности особо эмоционален. Каждый
поворот жизненного пути высвечивает новые душевные качества, поступки, которые
воспринимаются окружающими совершенно противоположно. По этому поводу П.И.
Мельников в критико-биографическом очерке «Владимир Иванович Даль»
справедливо заметил: «Совесть не дозволила ему заниматься делом, в которое он
больше не верил, - и притом каким ещё делом, от которого зависит жизнь многих
людей. По его словам, он «окончательно» изверился в обыкновенном аллопатическом
способе лечения». Будучи человеком безо всякого состояния, он, однако, нашёл в себе
довольно твёрдости, чтобы строго последовать внутреннему убеждению. Несмотря на
то, что не было у него никакого состояния, он вышел в отставку и совершенно оставил
медицинскую практику» [6,31 ].
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Таким образом, можно прийти к выводу, что история публицистики В. Даля, его
взаимоотношения с издателями, редакторами и журналистами были, в первую очередь,
продиктованы становлением, развитием, разочарованиями, духовным поиском Истины
и утверждением себя как Личности с большой буквы, что прозорливо обозначил В.Г.
Белинский:
«Как медик, г. Даль был заклятым врагом Ганеманова учения и со Всей
запальчивостью партизана преследовал её у нас, на Руси, своими статьями в «Сыне
Отечества» за 1833 год. Опытами убедившись в достоинстве этой методы, он со всею
искренностью и со всем самоотвержением благородного человека и учёного,
предпочитающего святую истину личному самолюбию, признаётся в своей прежней
несправедливости и торжественно возвышает свой голос за «гомеопатию». Предмет её
близок душе всякого...» [5, 389].
Вместо вывода лишь добавим: и душе настоящего современного публициста, если
он стремится проторить свою тропинку к сердцам читателей, отстаивать святую
истину, как это сделал в своё время Великий Даль.
РЕЗЮМЕ
3 нових ідеологічних позицій аналізуеться видавнича політика журналів XIX в
«Сын Отечества», «Библиотека для чтения», «Современник» i публікації у них
Володимира Даля.
Ключові слова: Даль, публщист, видавш, стаття, істина журнал, газета,
духовшсть, медицина, медик.
РЕЗЮМЕ
С новых идеологических позиций анализируется издательская политика журналов
XIX в «Сын Отечества», «Библиотека для чтения» «Современник» и публикации в них
Владимира Даля.
Ключевые слова: Даль, публицист, издатели, статья, истина журнал, газета,
духовность, медицина, медик.
SUMMARY
Jn the article the publication about Vladimir Dais life and creative work which appeared
in the periodic editions of Rosiya XIX century.
Keywords: the Distance, the publicist, publishers, article, true magazine, the
newspaper, spirituality, medicine, the physician.
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Міжнародні відносини
ББК: Т 63.3(0)6 (4РОС - 4ДОН)
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СССР И БОЛГАРИИ КАК УСЛОВИЕ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ БОЛГАР В ДОНБАСС
Я. В. Комар
Вопрос изучения истории народонаселения в пределах конкретной территории
(континента, страны, области) во все времена был одним из самых спорных. В
последние несколько лет как в средствах массовой информации, так и в печатных
изданиях стала фигурировать фраза о многонациональности Донбасса. Статистические
данные и этнографические изыскания свидетельствуют о том, что в регионе проживает
более 130 представителей различных национальностей и народностей, в том числе и
болгары. Частично информацию о болгарах Донбасса можно найти в работах
советского периода по вопросу советстко-болгарского сотрудничества.
В советской историографии вопрос интернациональных связей СССР с Болгарией
был достаточно хорошо освещен и представлен и в прессе [1], и в исследованиях
ученых [2]. При освещении советско-болгарской дружбы основное внимание уделялось
результатам культурного или научно-технического сотрудничества с опорой на
статистические данные, в то время как комплексной работы по кадровому обмену
опытом представлено не было. В 1960-1970-х годах вышел ряд книг, посвященых
вопросу работы болгарских рабочих на шахтах Донбасса, но эти материалы являются
очерками, сборниками документов или брошюрами пропагандистского характера [3]. В
украинской историографии внимание уделяется украино-болгарскому взаимодействию
постсоветского периода, эти работы охватывают все сферы международного
коммюнике на современном этапе, при этом делается акцент на историческую
преемственность украино-болгарских отношений [4]. Мы же рассмотрим советскоболгарские интернациональные связи не как проявление содружества стран
социалистического блока с целью укрепления социалистического лагеря в борьбе с
капитализмом, а как условие и следствие формирования полиетничности Донбасса (на
примере болгарских граждан, которые остались в регионе по окончанию трудовых
договоров в 1960 г.).
В феврале 1957 года Советский Союз посетила правительственная делегация
Народной Республики Болгария. Одним из итогов переговоров явилось «Соглашение
между правительством СССР и правительством НРБ о направлении в Советский Союз
болгарских рабочих для работы на предприятиях, стройках и в совхозах СССР» от 18
мая 1957 года [5]. В июле 1957 г. прибыли первые болгары на шахты Донбасса, где их
трудовая деятельность продлилась 3 года (до июля 1960 г.). Размещением болгарских
рабочих занялся комбинат «Сталинуголь», который распределил рабочих по 24 шахтам
Донецкой области.
Учитывая, что большинство новоприбывших не были знакомы с горным делом и
не знали техники безопасности, для них в первые месяцы предусматривалась льготная
тарификация оплаты труда [6]. Как показывают данные тарифной сетки, отношение к
болгарским рабочим было намного лояльнее, чем к советским рабочим. Исходя из
медицинского освидетельствования и потребности шахт в определенных кадрах
болгарские рабочие получали распределение по следующим профессиям, как лесогоны,
газомерщики, крепильщики, горные мастера и другие [7]. Но, наиболее
востребованными были профессии рабочих очистного забоя и проходчиков.
© Комар Я.В., 2010
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Если сравнивать заработки болгарских и советских забойщиков и проходчиков, то
можно увидеть, что средняя зарплата болгар была немного ниже [8]. Она составляла
1340 рублей, тогда как советского 1600 рублей, хотя уровень заработной платы
болгарских рабочих соответствовал занимаемой должности и нормам выработки [9]. В
целом по сравнению с другими сферами занятости горная отрасль являлась самой
высокооплачиваемой. Так, средняя заработная плата в 1950-е составляла около 500-600
руб. Оклад школьного учителя составлял 400 рублей, инженеры получали от 900 до
1200 р. [10]. А так выглядели цены 1950-х годов на некоторые продуты питания:
черный хлеб 1.30 р., колбаса ливерная − 3 р. за 1 кг., бутылка водки 27.50 р. [11].
Необходимо отметить, что рабочие, перевыполняющие нормы выработки и
имеющие высокие заработки, ранее работали на подземных работах в Болгарии [12].
Наряду с этим большинство болгарских рабочих не выполняло нормы выработки, а,
следовательно, имело низкую зарплату: Сонов заработал 503 рубля и выполнил норму
на 57 %, Митков и Кочев выполняли установленную норму выработки на 42-36% [13].
В целом же за 3 года работы болгарские рабочие приобрели опыт подземных работ, что
сказывалось на уровне заработной платы, которая постепенно из месяца в месяц
возрастала: в 1957 году средний заработок составил 80.80 р., в 1958 году 91.90 р.
Финансовая сторона работы была хорошим стимулом и, кроме того, положительно
влияла на имущественное положение болгар. Рост благосостояния болгарских рабочих
можно проследить по покупкам, сделанным в СССР в период 1957-1960 гг. За время
пребывания на шахтах комбината «Сталинуголь» болгарские рабочие приобрели на
свои сбережения автомашины, мотоциклы, мотороллеры, телевизоры, радиолы,
холодильники, стиральные машины, велосипеды, фотоаппараты и много других
ценных предметов [14]. Как можно заметить, болгары, зная, что придется уезжать с
Донбасса, старались покупать ценные, дорогие вещи, которые в Болгарии были
дефицитом. Например, автомобили, болгарские рабочие просили руководителей
предприятий оказать им содействие в приобретении автомашин [15].
Количественный контингент болгарских рабочих не был стабильный,
наблюдалось движение рабочих. Всего в 1957 году на шахты Донецкой области
прибыло 2653 болгарских рабочих. В период 1957-1960 гг. прибыло еще 564 человека
из Болгарии и 108 болгар из других сельскохозяйственных районов СССР. Но в течение
трех лет наблюдался отток рабочих: на момент 1.11.1959, то есть фактически на конец
трудового соглашения, на шахтах комбината «Сталинуголь» работало 1899 болгарских
граждан, без учета жен, детей и родственников.
За период с 1957 по 1.11.1959 с шахт убыло 754 человека по различным причинам:
болезнь и инвалидность (140 чел.); нарушение трудовой дисциплины (186 чел.);
самовольный уход с производства (66 чел.); смерть (22 чел.); расчет по собственному
желанию (63 чел.); перевод на другие предприятия (82 чел.) [16] и др.
Можно выделить четыре основных сценария жизни болгарских рабочих после
окончания контракта.
 Выехавшие.
В связи с окончанием срока трехлетних трудовых договоров в июле-сентябре 1960
год с шахт Сталинского экономического административного района выехало в НР
Болгарию 3447 человек, из них 1727 рабочих, 1011 жен, 10 матерей жен и 677
детей [17]. Болгарским рабочим предоставлялось право переводить в Болгарию до 10%
суммы заработка, а при выезде в Болгарию – до 1000 рублей на каждого человека, а
также вывозить с собой товары, купленные в СССР [18]. В таком случае для обмена
советских денежных знаков на болгарские в отделениях Госбанка имелись в наличии
«дорожные чеки», которые в Болгарии подлежали обмену [19].
 Возвратившиеся.
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По возвращении в Болгарию шахтеры, увидев различия в материальнотехнической базе отечественного и советского производства, в социально-бытовых
условиях для рабочих, стали обращаться в посольство СССР с ходатайством о
разрешении на выезд в Советский Союз на постоянное место жительства. Так,
например, в посольство обратились болгарский гражданин Ганчев Ганчо Димитров
1932 года рождения и его жена Ганчева Нина Яковлевна с ходатайством о разрешении
въезда в г. Горловка на постоянное жительство [20]. Заявления многих болгарских
граждан были рассмотрены с положительной резолюцией, и им было разрешено
вернуться в Советском Союзе и остаться на постоянное место жительства. Например,
Евгений Мукелов, который в 1957-1960 гг. работал проходчиком на шахте № 5 - 6
«им. Димитрова», уехав в Болгарию в 1960 году, через два года возвратился в
Красноармейск и готовил уже новые горизонты на шахте № 2 «Родинская».
 Оставшиеся законно.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 2370 рс от 6 августа
1960 года не все болгары возвратились домой: часть из них изъявила желание остаться
в Советском Союзе. На предприятиях Сталинского экономического административного
района осталось на дополнительный срок 22 болгарских гражданина (не считая членов
их семей), в их число входила группа обучающихся заочно в советских вузах и
техникумах (для завершения учебы) и группа болгарских граждан, чьи жены советские гражданки, которые по семейному положению или ввиду необходимости
закончить свое образование не имели возможности выехать с мужьями в Болгарию.
В законном порядке также осталась часть болгарских граждан для получения
специальности на предприятиях городов Запорожье, Магнитогорск, Ватутино,
Кемерово, Кривой Рог, Александрия, Магнитогорск (68 чел.); по семейным
обстоятельствам (15 чел.); для продолжения обучения в техникумах и ВУЗах (10 чел.);
осуждены народным судом за кражу (1 чел.); самовольно оставили производство, чье
местонахождение не установлено (2 чел.) [21].
 Оставшиеся незаконно.
Из СССР отказалось выехать 13 болгарских граждан. Свой отказ выехать на
родину они мотивировали необходимостью закончить образование в СССР (так как их
не предусмотрели в списках учащихся вузов и техникумов) и экономическими
факторами. Но в то же время все оставшиеся в области болгары были студентами
учебных заведений, и практически все из них студентами второго курса (поступление
датируется сентябрем 1959 года, практически за год до окончания трудовых
договоров). Как видно из бесед с болгарами, обучение в Советском Союзе стало лишь
официальной возможностью остаться в Донецкой области [22].
Вопрос о «невозвращенцах» решался в самых высоких инстанциях. Чтобы
заставить болгарских граждан покинуть Донецкую область, применяли меры
административного и экономического характера. Так, ЦК Болгарии предупредил
руководство комбината «Сталинуголь», чтобы никакой работы, даже поденной,
болгарам-«невозвращенцам» комбинат не предоставлял. В результате некоторые из них
влачили самое жалкое существование [23].
Решение проблемы «невозвращенцев» возлагалось только на дипломатические
каналы. Отметим тот факт, что согласно соглашению между СССР и НРБ болгарские
рабочие могли «по истечении срока работы на советском предприятии по своему
желанию либо вернуться на родину, либо продолжить работу в Советском Союзе» [24].
А в Постановлении № 17 СНХ от 3 июля 1957 года данная статья была упущена [25].
Администрация комбината не знала, как поступать с «невозвращенцами», и
неоднократно просила руководителей болгарских рабочих, живущих в Москве,
приехать в г. Сталино, чтобы прояснить ситуацию. Просьбы отклика не имели, и
проблема так и осталась нерешенной. Болгария не настаивала на возвращении своих
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граждан на родину, и болгарские рабочие осели в Донецкой области. Инциденты такого
рода имели место и в других районах СССР [26].
Таким образом, в Донбассе стала проживать часть болгарских граждан, а именно:
- те, кто остался самовольно после окончания трудового договора;
- те, кто остался законно для получения образования или по семейным
обстоятельствам [27];
- те, кто, уехав в 1960 году в Болгарию, ходатайствовал о возвращении в
Советский Союз на постоянное место жительства, а получив это разрешение, вернулся
на прежнюю работу (в период трудового договора 1957-1960 гг.).
Таким образом, пополнение рядов советских граждан за счет болгар, оставшихся в
СССР по окончании трудового договора 1957-1960 годов и получивших прописку в
Донецкой области, преимущественно являлось следствием политики советского
руководства. Приезд рабочих был хорошо организованным процессом механического
движения людей из страны в страну. По сути, этот процесс должен был стать
кратковременным явлением, разовым обменом специалистами, но особенности региона
с огромными потенциальными
возможностями для жизни и работы, которые
открылись перед болгарскими гражданами, внесли свои коррективы в планы
руководства. По подсчетам автора, от 10 до 20 % болгарских рабочих, находившихся в
Донбассе в 1957-1960 гг., вследствие разных причин остались в СССР на постоянное
место жительства.
Комбинату «Сталинуголь» было выгодно возвращение уже обученного
высококвалифицированного персонала вместо затрат времени и денег на подготовку
новой смены рабочих. Желание болгарских граждан остаться в СССР вполне
соответствовало рамкам законности, потому, не найдя веских оснований для отказа,
руководство Советского государства разрешило им дальнейшее проживание в
Донбассе.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются предпосылки и причины приезда болгарских граждан
на работу в Донбасс, раскрыты нюансы трудового использования рабочих на шахтах,
охарактеризовано их материальное положение. Автором изложены причины желания
болгар остаться в Донбассе и последствия этого решения.
Ключевые
слова:
интернационализм,
трудовая
миграция,
болгары,
полиэтничность.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядаються передумови й причини приїзду болгарських громадян на
роботу до Донбасу, розкриті нюанси трудового використання робітників на шахтах,
представлена характеристика їх матеріального становища. Автором викладені основні
причини бажання болгар залишитися у Донбасі й наслідки цього рішення.
Ключові слова: інтернаціоналізм, трудова міграція, болгари, поліетнічність.
SUMMARY
In article preconditions and reasons of arrival of the Bulgarian citizens for work to
Donbass are considered, nuances of labour use of workers on mines are described, their
financial position is characterised. The author states the reasons of desire of Bulgarians to
remain on Donbass and consequences of this decision.
Key words: internationalism, labour migration, Bulgarians, polyethnic.
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ЕВОЛЮЦІЯ МИРОТВОРЧИХ МЕХАНІЗМІВ ООН НА МЕЖІ XX-XXI ст.
Л.В. Комарова
Провідна роль у проведенні міжнародних миротворчих операцій належить ООН.
Ця міжнародна організація володіє найбільшими матеріально-технічними ресурсами та
має виключне право надавати мандат на розгортання таких операцій. Виходячи з цього,
багато різних країн у своїй миротворчій політиці орієнтується, перш за все, на рішення
ООН і розглядає свою діяльність у миротворчих операціях як певний внесок у роботу
цієї впливової організації в галузі зміцнення всеохоплюючого миру і безпеки в усьому
світі.
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що, не дивлячись на посилення
інших миротворчих структур, ООН й досі належить основна роль у проведенні
міжнародних миротворчих операцій. Враховуючи можливості ООН щодо належного
реагування на кризові ситуації, багато країн, у тому числі й Україна надають перевагу
такому розвитку механізмів, які б сприяли посиленню готовності ООН до швидкого
реагування.
Вагомий внесок у вивчення проблеми миротворчості зробили автори збірки „ООН
і Україна: разом в нове тисячоліття” [1]. Такі провідні дослідники як В.Бруз [2] та
В.Кучинський [3] звертаються до проблем врегулювання міжнародних конфліктів та
гуманітарних катастроф і інтервенцій, проведення яких займає значну частину в
діяльності ООН.
Міжнародні аспекти та змістовна сторона миротворчості ООН розглянуто в
Статуті ООН та відповідних резолюціях Ради Безпеки відносно актуальних проблем,
що поставали у зв’язку з конфліктами, які потребували швидкого вирішення. До
аналізу миротворчої діяльності ООН останніх десятиліть автор залучив документи, які
торкаються проблем міжнародної безпеки та миротворчості і дають уявлення про дії
ООН у цьому напрямі [4].
Основна мета нашого дослідження полягає в аналізі поступової еволюції
миротворчої діяльності ООН, а також нових форм урегулювання кризових явищ,
подоланні їх наслідків та забезпеченні безпеки у світі. Безумовно, доречним є розгляд
пошуку відповідної збалансованої формули, яка сприяла б запобіганню локальних війн,
ескалації етнічних та релігійних конфліктів, виникненню та розвитку кризових
ситуацій в Європі та в усьому світі.
Організація Об’єднаних Націй з моменту свого створення і до закінчення
холодної війни була монополістом у вирішенні питань миротворчої діяльності у світі.
Треба відзначити, що Статут ООН не відображає термін „миротворчість”, але були
утворені механізми здійснення миротворчих операцій [5]. З розпадом біполярної
системи в міжнародних відносинах відбулися зміни, які суттєво вплинули на систему
миротворчості ООН.
Головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки покладено
на Раду Безпеки ООН, яка, по суті, відіграє вирішальну роль у зміцненні безпеки та
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стабільності в євроатлантичному регіоні. Рада Безпеки ООН приймає рішення про
припинення вогню, направлення груп та місій до зони збройного конфлікту або
проведення операцій з підтримання миру силами військових контингентів країн під
егідою ООН.
Зміни характеру конфліктів та загроз безпеці в сучасному світі вимагають певного
переосмислення основних принципів миротворчої діяльності ООН. Складність цього
питання полягає в тому, що останнім часом в ООН не існує єдиної думки щодо
принципів проведення миротворчих операцій. З цього питання існує два протилежних
погляди. Перший з них полягає в тому, що ООН, як і раніше, повинна підходити до
миротворчості з позицій неупередженості, згоди сторін і мінімального використання
військової сили. Встановлений ще після закінчення Другої світової війни міжнародний
порядок багато в чому будувався на визнанні принципу невтручання, який було
закріплено в Статуті ООН. Більш того, в рамках міжнародного права не визнавалося
право втручання з гуманітарних причин, навіть для упередження звірств, які чинила
інша держава.
Прибічники іншої точки зору закликають відмовитися від такої моделі
миротворчості, відійти від мирних закликів до тих суб’єктів міжнародних відносин, які
порушують досягнуті угоди, і рішуче застосовувати до них військову силу. Зараз
переважає точка зору на користь відмови від принципу невтручання. Ця ідея активно
підтримується розвинутими державами, знаходить підтримку в Генерального секретаря
та виконавчих органів ООН, однак зустрічає опір у великої групі держав
Розглядуючи еволюцію миротворчої діяльності ООН, окреслимо, що традиційно
до функцій миротворчих операцій, які проводились під егідою ООН належали:
спостереження за виконанням умов перемир’я (орган ООН за спостереженням
виконання умов перемир’я на Близькому Сході – з червня 1948 року до сьогодні);
спостереження та збір фактів (група військових спостерігачів ООН в Індії та Пакистані
– з січня 1949 року до сьогодні); роз’єднання ворогуючих сторін (Збройні сили ООН з
підтримки миру на Кіпрі – з березня 1964 року до сьогодні); спостереження за
виконанням домовленості про припинення вогню [6].
Поступово зміст операцій з підтримки миру розширювався, вони ставали більш
складними та багатофункціональними. На них покладено обов’язки з контролю за
дотриманням мирних угод, роз’єднанням та виведенням військ протиборчих сторін,
репатріацією біженців та наданням гуманітарної допомоги. Крім того, їх функції
включили нагляд за роботою існуючих адміністративних структур, проведенням
виборів та координацією діяльності на підтримку економічного відродження.
З появою нових загроз та викликів у сучасному світі, в умовах переважання
внутрішньодержавних конфліктів, які виникають на релігійному, міжнаціональному,
етнічному підґрунті, миротворчі операції ООН набули деяких нових характеристик. У
міждержавних конфліктах військовий персонал став використовуватись для
роз’єднання протиборчих сторін, створення та патрулювання зон поділу, буферних та
демілітаризованих зон, а також для спостереження за припиненням вогню, виведенням
військ, розвитком ситуації, пересуванням збройного персоналу та зброї у районах
напруженості .
Нові завдання потребують залучення кваліфікованого військового, поліцейського
та цивільного персоналу. Крім того, учасникам миротворчих операцій доводиться
поєднувати цивільні функції з військовими. Миротворчі операції полягають у
здійсненні роззброєння та ліквідації незаконних збройних формувань у зонах
конфліктів, у захисті законної цивільної влади, захисті біженців та вимушених
переселенців, забезпеченні охорони гуманітарної допомоги та захисті від руйнування
чи пошкодження стратегічних об’єктів.
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У період холодної війни ОПМ (операції підтримання миру) зазвичай
організовувалися після припинення вогню, але до врегулювання конфлікту. Головною
метою мандату ООН було створення умов для успішного ведення переговорів із
врегулювання конфлікту. З 90-х років операції з підтримання миру розгортаються вже
після завершення переговорів з метою допомогти країнам виконати умови
всеохоплюючого мирного врегулювання. Саме так проводилися операції у Намібії,
Анголі, Сальвадорі, Камбоджі та Мозамбіку. До кваліфікаційних особливостей
миротворчих акцій ООН слід додати їх періодизацію. Традиційними операціями
першого покоління з підтримки миру були ті, які здійснювались з 1948 р. до 1989 р. під
час „холодної війни”. Миротворчі операції 1989-1995 рр. належать до
багатофункціональних та полікомпонентних другого покоління. З 1995 р. почався
період операцій з підтримки миру третього покоління, які характеризуються
впровадженням елементів примусу під час їхнього виконання.
На межі XX-XXI ст. в практиці проведення ОПМ під егідою ООН відбулись певні
зміни. В першу чергу, виникла потреба у тому, щоб ООН спрямовувала більші ресурси
в напрямку превентивної дипломатії, оскільки почався перехід до типу ОПМ, що
передбачають комплекс заходів, спрямованих на розв’язання проблем, які призвели до
кризи, а саме:
– припинення випадків масових порушень прав людини;
– запобігання гуманітарних катастроф;
– сприяння демократичним перетворенням;
– організація виборів, допомога у поновленні діяльності урядових і соціальних
структур, реорганізація правоохоронних органів і збройних сил;
– керування місцевою адміністрацією, підтримання заходів щодо розмінування,
відновлення інфраструктури тощо.
Характерною рисою ОПМ нового покоління стала їх багатокомпонентність, тобто
розширене коло визначених мандатом завдань і відповідна структура миротворчої місії.
Звичайно, перш за все йдеться про силові важелі впливу на припинення ескалації
насильства або подолання конфліктних ситуацій за умов неефективності вжитих
дипломатичних заходів.
Із закінченням холодної війни ООН зіткнулася з новими загрозами стабільності та
безпеці у світі. Зміна причин і характеру конфліктів потребувала перегляду й
трансформації миротворчої діяльності. Операції першого покоління, які в основному
були направлені на пасивне спостереження за станом миру, на підтримку миру шляхом
створення "буферу" між ворогуючими сторонами, де зброя використовувалася лише за
надзвичайних обставин для забезпечення status quo, поступилися місцем операціям
другого та третього покоління, багатогранним і комплексним.
Паралельно з підтримкою миру стали застосовуватися такі типи миротворчої
діяльності, як встановлення, забезпечення, а в деяких випадках – примус до миру.
Операції ООН набули деяких нових характеристик, а саме – співробітництво
військового, поліцейського та цивільного персоналу, значно розширились функції
миротворчих сил. Крім військових, вони також включають функції, безпосередньо
пов’язані з контролем адміністративних органів, організацією та проведенням виборів,
сприянням економічному та соціальному розвитку, спостереженням за дотриманням
прав людини, наданням допомоги у державному будівництві.
Невирішеною залишається проблема створення універсального механізму
підготовки та проведення миротворчих операцій, розробки чітких критеріїв діяльності
миротворчих сил [7]. Особливої актуальності набувають проблеми, пов’язані з
принципами суверенітету та невтручанням у внутрішні справи держави, а також із
застосуванням військової сили для врегулювання збройних конфліктів різного ступеня
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інтенсивності в тій чи іншій країні, а також з метою запобігання масових порушень
прав людини.
Більшість спеціалістів пояснює невдачі сучасної миротворчої діяльності ООН
несумісністю природи сучасних конфліктів і таких принципів організації миротворчих
місій, як консенсус між учасниками конфлікту, незастосування сили, невтручання у
внутрішні справи. Дослідники відзначають, що традиційні операції з підтримки миру
силами ООН не завжди є адекватною відповіддю на конкретні кризові ситуації, і в
кращому випадку заморожують конфлікт на невизначений термін.
Безумовно, механізми встановлення і підтримання миру, якими володіє ООН,
зараз набувають нового значення і знаходять нові способи застосування, але багато
іноземних спеціалістів схиляються до думки,що міжнародні миротворчі операції,
незважаючи на видозміну окремих підходів, не змінюють своєї сутності [8]. Вони
залишаються дієвим політичним інструментом урегулювання воєнно-політичних
конфліктів, що забезпечує розв’язання комплексу завдань, які не можуть бути вирішені
жодною державою окремо.
Запобігання конфліктів залишається одним з найважливіших завдань Організації
Об’єднаних Націй та її головного органу з питань підтримки миру – Ради Безпеки [9].
Це потребує постійної уваги до потенційних джерел напруженості, а також вживання
невідкладних заходів з метою запобігання переростанню напруженості в конфлікт. У
цьому контексті необхідно підкреслити важливість зміцнення механізму глобального
спостереження ООН, покликаного виявляти загрози міжнародному миру й безпеці, що
давало б можливість Раді Безпеки вчасно вдаватися до прямих або превентивних
заходів.
Важливу роль у цьому контексті відіграють міжнародні санкції, які надають
можливість уникнути прямого застосування сили. Однак, треба зауважити, що механізм
застосування санкцій потребує серйозного вдосконалення. Це стосується передусім
нагальної необхідності розробки ефективної схеми відшкодування втрат, яких зазнають
треті країни внаслідок дотримання ними режиму санкцій [10].
Особливість сучасного міжнародного розвитку полягає і в тому, що міжнародні
проблеми дедалі більше набувають трансекторального, міжсекторального характеру.
Це стосується і проблем урегулювання конфліктів, і проблем розвитку, і проблем
надзвичайної допомоги. Тому невідкладне завдання ООН - забезпечити єдність цілей і
дій різних департаментів та структур її системи, забезпечити комплексний підхід до
розв'язання міжнародних проблем. Сьогодні як ніколи потрібна координація дій в усіх
сферах. Також назріла необхідність перебудови Секретаріату ООН, який непомірно
розрісся і хибує на дублювання, паралелізм, невиправдані фінансові втрати. Очевидною
стала недосконалість системи фінансування, що проявляється у хронічній фінансовій
кризі ООН. Не відповідає сучасним вимогам і система контролю в ООН. Зміцніли
регіональні організації, що створило умови для перерозподілу сфер дії між ними та
ООН. ООН має сконцентруватися на пріоритетних напрямках, координуючи діяльність
інших організацій. Серед проблем реформування ООН визначне місце пра-вомірно
посідає підвищення ефективності миротворчої діяльності.
Успіх операцій з підтримання миру значною мірою залежить від швидкості їх
розгортання, аби не допустити дальшої ескалації конфліктів. У цьому плані бачиться
необхідним своєчасне відрядження в зону конфлікту ядра штабу місії швидкого
розгортання - невеликої багатопрофільної групи для забезпечення прийому
контингентів. Позитивним є і рішення групи держав-членів взяти участь у створенні
резервної бригади високого ступеня готовності. Як свідчить досвід, було б доцільним,
якби Рада Безпеки при формуванні операції з підтримання миру встановлювала термін
для укладання угоди про статус контингенту між ООН і урядом країни, що приймає. А
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до укладення такої угоди на тимчасовій основі повинна застосовуватися типова угода
про статус сил розгортання.
Можна констатувати, що справа миротворчості в досліджуваний період набуває
нових ознак і напрямів, особливо у контексті діяльності ООН, до якої звернена увага
всього світового співтовариства. Треба зазначити, що деякий час назад був
проголошений Міжнародний День миротворців Організації Об’єднаних Націй. Це
свято було ініційоване Україною з метою відзначення учасників поточних та минулих
операцій ООН з підтримання миру та вшанування пам'яті загиблих миротворців. Таким
днем було обрано 29 травня, бо саме цього дня у 1948 р. Рада Безпеки ООН за участі
України, яка тоді була її непостійним членом, схвалила рішення про розгортання
першої миротворчої операції – Органу ООН зі спостереження за перемир’ям на
Близькому Сході. Отже, цю дату можна вважати “днем народження” миротворчої
діяльності ООН.
Таким чином, тенденції розвитку миротворчої діяльності ООН викликають у світі
доволі суперечливу оцінку. З одного боку, в нових умовах з’являється більше
можливостей зупинити та розв’язати конфлікти на всіх стадіях їхнього розвитку,
значно розширюється набір інструментів для цього. Однак деякі моменти викликають і
тривогу:
– відсутність детально розробленої міжнародно-правової бази;
– неможливість знайти консенсус відносно базових принципів миротворчої
діяльності;
– нормативно-правові прогалини у взаєминах ООН та регіональних організацій.
Але, не дивлячись на існуючі проблеми, піддавати сумніву корисність операцій
ООН з підтримання миру за належних умов немає жодних підстав. Отже, потрібно
завжди пам’ятати, що наслідки бездіяльності можуть закінчитися трагічно.
Переважна більшість країн-членів ООН в цілому підтримують розширення
миротворчої діяльності ООН та мають надію, що спільними зусиллями вдасться знайти
правильні рішення, які б задали новий імпульс для проведення ефективних операцій з
підтримання миру.
РЕЗЮМЕ
Статтю присвячено проблемі еволюції миротворчої діяльності ООН з моменту її
запровадження й до сьогодення. Особлива увага приділяється пошуку відповідної
збалансованої формули, яка сприяла б запобіганню локальних війн, ескалації етнічних
та релігійних конфліктів, виникненню та розвитку кризових ситуацій в Європі та в
усьому світі.
Ключеві слова: миротворча діяльність, безпека, миротворчий контингент,
конфлікт, ООН.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме эволюции миротворческой деятельности ООН с
момента ее введения и до настоящего времени. Особое внимание уделяется поиску
соответствующей сбалансированной формулы, которая способствовала бы
предотвращению локальных войн, эскалации этнических и религиозных конфликтов,
возникновению и развитию кризисных ситуаций в Европе и во всем мире.
Ключевые слова: миротворческая деятельность, безопасность, миротворческий
контингент, конфликт, ООН.
SUMMARY
The article is devoted the problem of evolution of peacemaking activity of UNO from
the moment of their introduction and to the present tense. The special attention is spared the
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search of the proper balanced formula which would be instrumental in prevention of local
wars, escalation of ethnic and religious conflicts, origin and development of crisis situations,
in Europe and in the whole world.
Key words: peacemaking activity, safety, peacemaking contingent, conflict, UN.
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УЧАСТЬ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
(1989-2004 рр.)
В.С. Ложечкін
Розпад соціалістичного табору, революційні події в країнах Центральної та
Східної Європи, зникнення з мапи світу Радянського Союзу та припинення холодної
війни розпочали відлік нового періоду в історії Польщі. В результаті зміни
геополітичної ситуації на межі 19891990 рр. країна отримала реальну можливість
зміцнити свою роль в якості регіонального лідера та посилити власні позиції у
європейській політиці. З моменту проголошення ІІІ Республіки одним із головних
стратегічних завдань для польської держави стає отримання повноправного членства в
Європейському Союзі (ЄС). На думку автора, активна участь Польщі у діяльності
низки міжнародних та регіональних об'єднань, таких як Організація з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ), Організація Північноатлантичного
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договору
(НАТО),
Комітет
розвитку
франко-германо-польської
співпраці
(«Веймарський
трикутник»),
Вишеградське
об’єднання
(«Вишеград»),
Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), не
тільки покращувала авторитет країни, а й сприяла полегшенню та прискоренню
процесу європейської інтеграції.
Основним комплексом джерел нашого дослідження були установчі та
нормативно-правові документи зазначених міжнародних і регіональних організацій,
насамперед це Декларація про кооперацію між Польською Республікою,
Чехословацькою Федеральною Республікою і Угорською Республікою на шляху до
Європейської інтеграції [1], програма дій НАТО «Партнерство за ради миру» [2],
Декларація конференції міністрів закордонних справ держав Балтійського моря [3] та
інші. Серед важливих документів для вивчення поставленої проблеми були також заяви
та виступи політичних діячів, публікації офіційної преси тощо.
Сучасні вітчизняні дослідники виявляють зростаючий інтерес до проблеми
європейської інтеграції Республіки Польща. Що стосується аналізу передумов цього
процесу, то більшість фахівців не заперечують важливість участі польської держави в
організаціях міжнародного та регіонального співробітництва [4-6]. Багато науковців
вивчають досвід діяльності окремих угруповань, членом яких є Польща [7,8]. Вони теж
схиляються до думки, що подібне співробітництво сприяло вступу країни до
Європейського Співтовариства. Але комплексного дослідження зазначеної теми поки
ще немає.
Мета роботи полягає у вивчені досвіду співпраці Польщі з організаціями
регіонального та міжнародного співробітництва та досліджені її впливу на реалізацію
стратегії вступу країни до ЄС. Для досягнення поставленої мети передбачається: скрізь
призму проблеми передумов євроінтеграції визначити найбільш значні об’єднання, у
яких брала участь Республіка Польща; простежити основні напрями їхньої діяльності;
виявити яким чином подібна співпраця сприяла успішному розвитку інтеграційних
процесів між Польщею та ЄС; Наукова новизна одержаних результатів полягає у
дослідженні впливу участі Республіки Польща в організаціях регіонального та
міжнародного співробітництва на процес європейської інтеграції країни.
З 90-х рр. XX ст. Польська держава почала активно заявляти про себе як про
амбітного та перспективного гравця на міжнародній арені. Намагання отримати
членство в ЄС спонукало Варшаву придавати велике значення розвитку міжнародного
та регіонального співробітництва, яке відігравало позитивну роль в процесі
європейської інтеграції. В цьому контексті особливої ваги набуло співробітництво
Польщі з ОБСЄ. Організація з безпеки і співробітництва в Європі була заснована як
політичний консультативний орган, до якого увійшли країни Європи, Центральної Азії
та Північної Америки. У січні 1995 р. організація придбала статус міжнародної.
Основні принципи її діяльності, сформовані в Гельсінському Завершальному акті,
визначають норми та стандарти міжнародної поведінки держав-учасниць, особливо в
політичній та військовій сферах. Велика увага ОБСЄ приділяється захисту прав
людини, а також співпраці в економічній, культурній, технічній та науковій галузях.
Польща стала членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 1996 р. До
найважливіших досягнень ОБСЄ під головуванням Польщі в 1998 р. слід віднести її
активну участь у вирішенні конфлікту в Косово шляхом створення спеціальної
контрольної місії, метою якої було попередження і запобігання конфліктам. Польща
завжди виступала ініціатором в справі реформування ОБСЄ задля підвищення
ефективності її роботи. Велику увагу польська держава звертає на розробку системи
заходів, направлених на виявлення загрози небезпеки людству, роблячи в цьому зв’язку
особливий акцент на боротьбі з тероризмом.
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Активність Республіки Польща у справі континентального співробітництва
визначається також її участю в діяльності Ради Європи, до якої країна була прийнята в
листопаді 1991 р. Головною метою цієї організації є побудова демократичної Європи
без розділових ліній, яка ґрунтується на принципах прав людини і верховенства закону.
Діяльність Ради Європи націлена, перш за все, на забезпечення і захист прав людини,
будь то цивільні, політичні, економічні, соціальні або культурні права [9]. Проте, слід
зазначити, що економічними і військово-політичними питаннями організація не
займається. У жовтні 1992 р. польський парламент ратифікував Європейську конвенцію
про захист прав людини і основних свобод, давши громадянам можливість звертатися в
Європейський суд з прав людини. Відповідно до даних Секретаріату РЄ, Республіка
Польща ратифікувала найбільшу кількість конвенцій в порівнянні з іншими державами,
що були прийняті до Ради Європи після 1989 р.
Вихід Польщі з східного блоку, який формально стався разом з розпуском
Варшавського договору в 1991 р., означав, що країна залишилась в дестабілізованій
частині Центральної Європи. У цій зоні Польща, подібно декільком іншим державам
регіону, опинилася поза всякими союзами. Крім того, вона не зуміла відразу ж
забезпечити собі ні солідних гарантій безпеки, ні домовленостей, які б їх
підкріплювали. Тому в 1992 р. були вироблені «Принципові положення польської
політики безпеки», у яких офіційно виражалась ідея вступу країни до НАТО [10]. Серед
мотивів і причин такого кроку керівництва держави основоположне значення мали дві:
приєднання до Північноатлантичного альянсу по-перше, надавало країні достовірні і
надійні гарантії безпеки, і по-друге, «повертало» Польщу в коло західних демократій.
Повної згоди всіх політичних течій, щодо атлантичної орієнтації і необхідності зробити
зусилля направлені на членство в НАТО, було досягнуто в 1993 р. Треба зазначити, що
з бажаннями, а потім устремліннями Польщі стикалася непроста позиція
Північноатлантичного союзу. Переломним моментом у взаєминах стала проявлена на
саміті НАТО в Брюсселі в січні 1994 р. ініціатива по створенню програми
«Партнерство заради миру». Участь Польщі в програмі дозволила стати країні
повноправним членом Альянсу, що і відбулося 12 березня 1999 р. Генеральний
секретар НАТО Х.Солана з цього приводу зазначав: «Історія розглядатиме вступ
Польщі, Угорщини та Чеської Республіки до НАТО як важливий крок у напрямі
співпраці та інтеграції в Європі, в напрямі становлення такої Європи, де не буде
розмежувальних ліній» [11]. Отже, приєднання Республіки Польща до
Північноатлантичного союзу було принциповим кроком до подолання того порядку,
який склався в роки холодної війни. Членство в НАТО зміцнило позиції нової
польської демократії в світі та полегшило проходження шляху до членства в
Євросоюзі.
Характерною рисою міжнародних відносин в Європі початку 90-х рр. ХХ ст. була
поява низки регіональних утворень, у межах яких співпрацювали каїни конкретного
регіону. Особливий інтерес у зазначеному контексті становить досвід участі Республіки
Польща у діяльності так званого «Веймарського трикутника». В серпні 1991 р. у місті
Веймарі, після зустрічі міністрів закордонних справ Польщі К.Ськубішевського,
Німеччини Г.-Д.Геншера та Франції Р.Дюма, був створений «Комітет розвитку франкогермано-польської співпраці». Зустрічі у Веймарі передувало підписання 9 квітня 1991
р. Договору про дружбу і співпрацю між Польщею і Францією [12], а також підписання
17 червня того ж року польсько-німецького Договору про добросусідство і
співпрацю[13]. Новий альянс був заснований для «подальшого зміцнення зв'язків і
співпраці між трьома народами і державами на всіх рівнях і у всіх областях», а також з
метою надання додаткових імпульсів для розширення Європейського Союзу на Схід
[14]. Не менш важливим завданням було і історичне примирення трьох країн, які у
минулому неодноразово знаходилися один з одним у стані війни. Спочатку комітет
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створювався як форум для консультації міністрів закордонних справ. Проте,
починаючи з 1998 р. в рамках «Веймарського трикутника» проходять зустрічі на рівні
урядів і різних міністерств. Під патронатом форуму здійснювалися проекти з
економічного і культурного співробітництва. Виступаючи на спеціальній сесії в
бундесраті 28 квітня 1995 р. польський міністр закордонних справ В.Бартошевський
заявив: «Співпраця між Польщею, Німеччиною і Францією в рамках «Веймарського
трикутника» є прикладом створення нових структур для подолання розколу в Європі.
Ця конкретна форма співпраці між країнами Європейського Союзу і країною
колишнього радянського блоку є символом, об'єднуючим три великі європейські нації.
Будучи раніше в центрі великої європейської війни, вони сьогодні перетворюються на
стовпи безпеки на континенті» [15]. Таким чином, Польща вдало використовувала
трибічні зустрічі для сприяння її вступу до Європейського Союзу і Організації
Північноатлантичного договору, а також для можливості посилення свого впливу в
Східноєвропейському регіоні.
Велику увагу польська дипломатія приділяла розвитку співпраці з країнами
Центральної і Східної Європи, яка повинна була заповнити собою вакуум, що виник
унаслідок розпаду соціалістичного табору та відтворити економічні, політичні і
культурні зв'язки в регіоні, які є найважливішим чинником прискорення процесів
загальноєвропейської
інтеграції.
«Спільне
історичне
минуле,
географічне
розташування, політичні та економічні зв’язки, а також прагнення зайняти впливові
позиції у міжнародній політиці та якомога швидше інтегруватися у європейські
інституції стали вирішальними передумовами інтеграції у регіоні ЦСЄ» [16]. Така
співпраця також створювала сприятливі умови для збереження регіональної тотожності
та дозволила уникнути протистояння між окремими країнами Центральної і Східної
Європи за домінування.
Найбільш яскравий приклад у справі співробітництва Польщі з країнами ЦСЄ
становить Вишеградське об'єднання, яке було засноване в 1991 р. на основі «Декларації
про кооперацію між Польською Республікою, Чехословацькою Федеральною
Республікою і Угорською Республікою на шляху до європейської інтеграції»,
підписаної президентами Польщі Л.Валенсою, Угорщини Й.Анталлом і
Чехословаччини В.Гавелом в угорському місті Вишеграді [17]. Слід особливо
наголосити, що саме солідарність та взаємна підтримка цих країн зіграли надзвичайно
важливу роль у здійсненні стратегічних євроінтеграційних планів держав-учасниць
Вишеградського блоку. У грудні 1991 р. перші особи офіційних Варшави, Будапешту та
Праги підписали з Євросоюзом Європейські угоди [18]. Інтеграційне об’єднання так і
не перетворилося на економічний центр, а залишилось насамперед політичною
міжнародною регіональною організацією. Проте, у 1993 р. за ініціативою членів групи
була створена Асоціація вільної торгівлі країн Центральної Європи. Це дозволило
відмінити обмеження у торгівельних стосунках між державами регіону. Учасники
Вишеградського блоку в стратегічному сенсі були об’єднані спільними потребами,
інтересами та метою. Вони насамперед були зацікавлені у проведенні активної
зовнішньої політики, спрямованої на забезпечення умов для трансформації
внутрішнього становища та зміцнення свого міжнародного середовища. В 1998-2004
рр. регіональне співробітництво відбувається не лише на рівні президентів, а й на
основі взаємодії максимально широкого кола державних структур і представників
громадського сектору. Таким чином, суттю співробітництва вишеградських країн було
насамперед вирішення основного і спільного національно-державного інтересу його
членів – взаємна підтримка вступу Республіки Польща, Словацької Республіки,
Угорської Республіки і Чеської Республіки до Європейського Союзу. Постійні
консультації, погодження позицій і координація кроків на міжнародній арені
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забезпечили одночасний вступ цих країн до ЄС. Зі свого боку для Євросоюзу мати
справу із об'єднанням країн було значно легше, аніж з кожною із них окремо.
З 1991 р. Польща почала брати участь у роботі Центральноєвропейської
Ініціативи. Організація була створена в 1989 р. з метою розвитку співпраці країн-членів
в області політики, економіки та культури і сприяння на цій основі зміцненню
стабільності і безпеки в регіоні. До її складу сьогодні входять Австрія, Болгарія,
Угорщина, Італія, Румунія, Словаччина, Словенія, Чехія, Албанія, Білорусія, Боснія і
Герцеговина, Македонія, Молдавія, Сербія, Україна, Хорватія та Чорногорія. Головне
завдання Центральноєвропейської Ініціативи полягає в залученні країн-учасників до
загальноєвропейських інтеграційних процесів задля забезпечення підготовки державучасників до їхнього майбутнього членства в ЄС [19]. Одночасно ЦЄІ була призвана
об'єднати зусилля країн-членів і їх урядів для організації гнучкої і прагматичної
регіональної кооперації. У рамках Ініціативи регулярно проводяться зустрічі на рівні
глав урядів (щорічно восени), міністрів закордонних справ (щорічно навесні), Комітету
національних координаторів (кілька разів на рік) держав-членів Ініціативи. Предметом
їхніх консультацій є як актуальні політичні питання, так і широке коло питань
співробітництва в економічній сфері. Крім того, з 1998 р. кожен листопад минає
економічний форум, на якому обговорюють важливі питання щодо розвитку країн ЦЄІ
промисловці, бізнесмени, інвестори, а також представники різних міжнародних і
регіональних організацій. Польща керувала роботою Ініціативи в 1995 і 2003 рр.
Значний внесок у координацію зовнішньої політики Польщі робила Рада держав
Балтійського моря. 5-6 березня 1992 р. в Копенгагені на конференції міністрів
закордонних справ країн Балтійського моря «міністри вирішили заснувати «Раду
держав Балтійського моря» на регіональній основі для просування нових ідей співпраці
при збереженні тісних відносин з іншими державами і міжнародними організаціями»
[20]. До неї увійшли Польща, Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Норвегія, Росія,
Фінляндія, Швеція, Естонія, а також Комісія європейських співтовариств. З 1995 р. до
складу організації приєдналась Ісландія. Рада держав Балтійського моря займається
координацією дій в області захисту природної середи Балтійського моря, розвитку
транспортної і енергетичної інфраструктури, а також зміцненням співпраці між
державами басейну Балтики.
РДБМ раз на два роки (до 2003 р. щорік) проводить сесію на рівні міністрів
закордонних справ, яка скликається в країні, що є на даний момент головою Ради. За
підсумками сесії приймається спільне комюніке. Польща керувала роботою організації
в 1994, 1995 та 2004 рр. Також, для більш ефективної діяльності організації утворенні
робочі та цільові групи, у яких рішення ухвалюються на основі консенсусу. Особливу
увагу у своїй діяльності Рада Держав Балтійського моря приділяє наступним областям
співпраці: сприянню новим демократичним інститутам; економічній і технічній
допомозі і співпраці; гуманітарним питанням і охороні здоров'я; охороні
навколишнього середовища і енергетиці; співпраці в області культури, освіти, туризму і
інформації; транспорту і комунікаціям. Отже, РДБМ є важливим інструментом
співробітництва, метою якого було надання допомоги у економічному та
демократичному розвитку постсоціалістичних країн Балтійського моря [21]. Подібна
допомога дозволила Польщі краще провести ліберальні реформи в країні та
адаптуватись до вимог Європейського Союзу.
Таким чином, підводячи підсумок, слід констатувати, що участь Республіки
Польща в організаціях міжнародного та регіонального співробітництва, таких як ОБСЄ,
РЄ, НАТО, «Веймарський трикутник», «Вишеград», ЦЄІ та РДБМ, не тільки сприяла
євроінтеграційним процесам на континенті, а й виступала важливою передумовою
вступу країни до ЄС. Доречно зауважити, що розглянута автором проблема і на далі
залишає простір для досліджень української історичної науки. Активізацію наукового
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вивчення різних аспектів його складових визначають не лише відкриття архівних
фондів та поява низки нових документів, але й зростання суспільного інтересу до даної
теми.
РЕЗЮМЕ
У статті висвітлені певні аспекти участі Республіки Польща в діяльності низки
міжнародних та регіональних організацій. Досліджено історичне значення місця та ролі
цієї співпраці в процесі європейської інтеграції країни. Робиться висновок, що саме
участь Польщі у організаціях регіонального та міжнародного співробітництва була
однією з важливіших передумов її вступу до Європейського Союзу.
Ключові слова: Республіка Польща, міжнародні та регіональні організації,
Європейський Союз, європейська інтеграція.
РЕЗЮМЕ
В статье освещены определенные аспекты участия Республики Польша в
деятельности ряда
международных и региональных организаций. Исследовано
историческое значение места и роли этого сотрудничества в процессе европейской
интеграции страны. Делается вывод, что именно участие Польши в организациях
регионального и международного сотрудничества было одной из наиболее важных
предпосылок ее вступления в Европейский Союз.
Ключевые слова: Республика Польша, международные и региональные
организации, Европейский Союз, европейская интеграция.
SUMMARY
In the article the certain aspects of participation of Republic Poland are lighted up in
activity of row of international and regional organizations. The historical value of place and
role of this collaboration is investigational in the process of European integration of country.
Drawn a conclusion, that exactly participating of Poland in organizations of regional and
international collaboration was one of the most essential pre-conditions of its entering into
European Union.
Key words: Republic Poland, international and regional organizations, European
Union, European integration.
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ББК Т3(4 ВЕЛ) 513 – 8
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ ВЕЛИКОЮ
БРИТАНІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ. 1992-2004 РР.
О.О. Мазур
Після розпаду Радянського Союзу на світовій арені з'явилася нова незалежна
держава. Поява нової держави з 52-мільйонним населенням, що за площею
перевищувала чи не кожну з європейських країн, викликала певне зацікавлення з
одного боку завдяки своєму могутньому аграрному та індустріальному потенціалу, і
суттєве занепокоєння через успадкованого від Радянського Cоюзу ядерного арсеналу.
В наслідок цього, світове та європейське співтовариство, зокрема Велика Британія,
були зацікавлені в становленні та налагодженні стосунків з колишньою Українською
СР на мирній основі.
Вивченням відносин Великої Британії та України займалися багато дослідників, у
тому числі Крушинський В.Ю. у монографії «Британська Європа чі Європейська
Британія», Яковенко Н.Л. «Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин:
заявка на Європейське лідерство», Грубінко А.В. у роботі «Українсько-британські
відносини. 1992-2004», але роботи відносно аналізу сучасного стану відносин
практично відсутні.
Мета статті – здійснити розгляд встановлення і налагодження стану взаємозв'язків
Великої Британії та України та їх основні напрямки протягом 1992-2004 рр. Меті
підпорядковані наступні завдання:

з'ясувати стан наукової розробки теми та джерельне забезпечення
дослідження;

проаналізувати двосторонні міждержавні угоди, що були підписані між Великою
Британією та Україною стосовно різних сфер співробітництва протягом 1992-2004 рр.
Реалізація визначених мети та завдань відбувалася за допомогою наявних джерел
передусім офіційних документів та медійних матеріалів [1].
У вітчізняній історіографії, зокрема у монографії А.Грубінка визначається чотири
етапи у розвитку британсько-українських політичних відносин у період з 1991 по 2004
рік [2]:

1991-1993рр. – інституційний період;

1994-1996рр. – період активізації;

1997-2001рр. – період прагматичних взаємовідносин;

2002-2004рр. – період зниження активності.
Треба зазначити, що окрім вишезгаданих етапів, в період з 1991 по 2008 рік, є
доцільним виділити ще один період, що охоплює 2004-2008 роки та характеризується
відновленням активності взаємодії між двома державами. Це знайщло прояв у
збільшенні кількості двосторонніх візитів, що були здійснені урядовцями Великої
Британії та України на високому рівні. Проте, у період з 2004 по 2008 рік не було
підписано майже жодного міжнародного документу окрім Меморандуму від 17 жовтня
2007 року про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу
України та Агенцією з питань організованої злочинності – підрозділом фінансової
розвідки Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії щодо
співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. [2] Окрім цього, урядовцями було
підписано лише Програму двостороннього співробітництва між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Великої Британії на 2007-2008 роки, що відбулося
30 листопада 2006 року, в рамках візиту в Україну британської військової делегації. [3]
© Мазур О.О., 2010
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Сполучене Королівство Великої Британії разом з іншими членами Європейського
Союзу визнало незалежність України 30 грудня 1991 року. Офіційним початком
відносин між Україною та Великою Британією вважається підписання та прийняття 15
вересня 1992 року спільної декларації. Значну частину документу присвячено спільним
зобов’язанням сторін щодо військової співпраці, що відображає пріоритетність
військово-політичних питань, насамперед проблеми скорочення та контролю озброєнь,
для розвитку двосторонніх взаємин. В тексті міститься актуальний для України на той
час пункт про схвалення Великою Британією наміру України приєднатися до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї та узгоджується низка заходів для здійснення
плідного співробітництва між двома державами, що є зазначені у пункті 7 [4]
Перший двосторонній візит на високому рівні відбувся в січні 1992 року, коли
Міністр закордонних справ та у справах Співдружності Д.Херд прибув до Кієва для
зустрічі з А.Зленком, тогочасним міністром закордонних справ України. Під час візиту
А. Зленка укладено міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння щодо необмеженої
свободи пересування [5], який має важливе політичне і технічне значення, оскільки
визначає принципи та правила здійснення дипломатичних контактів між обома
країнами. Результатами візиту було офіційне відкриття Посольства України в Лондоні
та започаткування договірної бази двосторонніх відносин. Протягом 1993 року між
Сполученим Королівством та Україною було підписано ще декілька двосторонніх
міжнародних документів, що охоплювали різноманітні сторони відносин двох держав.
Так, 10 cічня 1993 року була підписана угода про співробітництво в галузі освіти,
науки та культури [6], що на основі якій держави домовились усіляко підтримувати і
сприяти безпосередньому співробітництву, контактам і обмінам між особами та
організаціями, заохочувати та сприяти вивченню мови та літератури іншої країни,
підтримувати усі форми сприяння навчанню та дослідженням та створювати
культурно-інформаційні центри на теріторії обох держав. Того ж року було підписано
іншого вагомого документу у сфері безпеки двох країн,
Меморандуму про
взаєморозуміння з питань військових контактів і співробітництва між Міністерством
оборони України і Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії
та Північної Ірландії, що на основі якого країни здійснюватимуть обмін досвідом
роботи управлінь та служб міністерств оборони, візити з метою обговорення
сучасного стану та перспектив розвитку зв'язків в оборонній галузі, налагодження
особистих контактів між керівництвом та командною ланкою збройних сил обох
держав. Серед підписаних протягом першого етапу відносин між великою Британією та
Україною треба зазначити наступні двосторонні документи: Угода про сприяння і
взаємний захист інвестицій, Меморандум стосовно технічної допомоги , Конвенція про
усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доход і на приріст вартості майна, Угода про повітряне сполучення.
Проте початковий етап британсько-українських відносин характеризувався
певною стриманістю британської сторони у розгортанні двостороннього
співробітництва і взаємодії. Однак, серед досягнень етапу, що розглядається, треба
виділити закладення правово-договірной бази, встановлення контактів на рівні
міністерств закордонних справ та на найвищому міжнародному рівні, що матимуть
неабияке значення для подальшого розвитку відносин між двома країнами.
Наступний період, що охоплює 1994-1996 роки, зазначився певною активізацією
та інтенсифікацією відносин між Великою Британією та Україною. По-перше, це
пов'язано з суттєвими змінами, які відбувалися того часу в Україні. 1994-1996 роки – це
період стабілізації внутрішньої ситуації, початку здійснення економічного
реформування та прийняття Конституції; досягнення вагомих зовнішньополітичних
успіхів, пов'язаних із ядерним озброєнням, набуття членства в низці міжнародних
організацій, визначенням форм співпраці та налагодження співробітництва з НАТО і
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ЄС, поступовим розв'язанням гострих суперечностей з Росією тощо. Паралельно, у
Великій Британії мали місце корінні зміни, що відобразились на усіх сферах життя
країни. З приходом кінця правління консерваторів Велика Британія знову постала перед
необхідністю визначитися з європейським курсом країни. Початком зазначеного
періоду британсько-українських відносин можно вважати візит до України 24 травня
2004 року Міністра закордонних справ та у справах Співдружності Д.Херда. Головною
метою візиту міністра закордонних справ Сполученого Королівства було обговорення
зміцнення стосунків між Україною та Європою, зокрема прієднання України до НАТО
та ЄС. Міністр підкреслив необхідність укладання Угоди про співробітництво між
Україною та ЄС, скорішого прієднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї. Нового імпульсу українсько-британському співробітництву в
економічній сфері було надано візитом президента України Л.Кучми до Великобританії
в середині грудня 1995 р. У прийнятій за підсумками двосторонніх переговорів
Спільній декларації сторони погодилися щодо надзвичайної важливості полегшення
доступу товарів та послуг для економіки країн Центральної та Східної Європи,
включаючи Україну
У середині 90-х років відбулося посилення позицій відносин з Україною у
зовнішній політиці Великої Британії. Це проявилося, зокрема, в інтенсивному
двосторонньому діалозі на різних рівнях протягом 1995-1996 років, характер та
результати якого засвідчили завершення періоду односторонньої орієнтації на Росію та
пошук інтересів у відносинах з Україною як перспективним партнером. [7]
Період активації британсько-українських відносин став яскравою сторінкою в історії
взаємин між двома країнами. Сторонам вдалося провести насичений, динамічний і
конструктивний діалог на ріщних рівнях, поглибити партнерські відносини. Велика
Британія проявила себе як надійний і послідовний партнер України у співпраці з
вирішення складних міжнародних проблем, європейської та євроатлантичної інтеграції,
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та її закриття, підтримки економічного
реформування. Досягнуті необхідний рівень довіри та взаєморозуміння, конкретні
домовленості дали змогу сторонам перейти до комплексної реалізації напрацювань у
всіх напрямках співпраці. Проте, треба зазначити, що попре певної активізації
двосторонніх зв'язків між двома державами у військовій сфері, цей період
характерізується повільним просуванням відносин між Великою Британією та
Україною в інших сферах, зокрема економічної, політичної, науково-технічної, ,
гуманітарної, культурної тощо.
Наступний період, зазначений у монографії А.Грубінка як період прагматичних
відносин, прийшовся на 1997-2001 роки. Протягом цього періоду відбувається
подальшє поглиблення відносин між двома країнами, що, насамперед, пояснюється
навністю деяких змін у ставленні Великої Британії до України, що неодноразово було
засвідчено у офіційних промовах британських вищих посадових осіб. Початок даного
періоду, хронологічні рамки якого становлять 1997-2001 роки, ознаменовано
підписанням Хартії між Україною та НАТО у липні 1997 року. Протягом періоду, що
розглядається, в двосторонньому порядку була здійснена численна кількість візитів,
зокрема на вищому рівні. Так, представники міністерств закордонних справ обох
держав доволі активно обмінювались візитами: у червні 1998 року Заступник міністра
закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії Даг Хендерсон
відвідав Україну з метою обговорення заходів щодо поліпшення інвестиційної
привабливості України та питання зміцнення співробітництва двох країн у економічній
та оборонній галузях. У лютому 1999 року міністр закордоних справ України Борис
Тарасюк відвідав Велику Британію для переговорів з міністром закордонних справ
Робіном Куком. Під час візиту Борис Тараск провів зустрічі з головою правління
британської компанії JKX Oil&Gas та з віце-президентом групи компаній «British
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Petroleum Amoco». Треба зауважити, що як і протягом попередніх періодів,
характерною ознакою цього періоду були активні контакти у сфері національної
безпеки та оборони. На рівні Міністерства оборони України та Великої Британії було
проведено 6 зустрічей, зокрема переговори з міністром оборони Великої Британії
Джорджем Робертсоном під час візиту Бориса Тарасюка до Лондона у 1999 році.
Важливою подією зазначеного періоду є перший офіційний візит до України
Державного Секретаря Великої Британії у закордонних справах Робіна Кука у квітні
2000 року. Візит став своєрідним сигналом Києву щодо підтримки його прагнень
європейської інтеграції і водночас розуміння проблем розвитку українського
суспільства у перехідний період. Особливу увагу будо приділено розшіренню
договірно-правової бази відносин, торговельно-економічного співробітництва та
заохочення британських інвестицій у пріоритетні галузі економіки України. [8]
Підводячи підсумки стосовно відносин між Великою Британією та Україною протягом
1997-2001 років, зазначимо, що у цей період між Києвом та Лондоном поновлюється
співробітництво як на парламентському, так і на урядовому рівнях, відбувається
постійний діалог між багатьма відомствами. У червні 1998 року уряд України ухвалив
національну Стратегію інтеграції до Європейського Союзу. Зі свого боку, за підтримки
Великої Британії, ЄС на зустрічі у верхах, що пройшла у Відні в грудні 1998 року,
прийняв рішення про схвалення Спільної стратегії ЄС щодо України. На жаль,
протягом цього періоду недостатнім виявився рівень співробітництва в економічній
сфері. Хоча, за українською статистикою Велика Британія займає третє місце серед
західних івесторів України, загальна кількість британських інвестицій залишається
невеликою.
Наступним періодом в українській історіографії вважаються 2002-2004 роки, як
період зниження активності в дипломатичних та політичних відносинах між Великою
Британією та Україною, що значною мірою пов'язано з тими проблемами, що виникли в
українського керівництва на зовнішньополітичному напрямку: міжнародні скандали
навколо вбивства українського журналіста Г. Гонгадзе, імовірного продажу української
зброї Іраку та зміни політики ЄС щодо України, одним з ініціаторів якої виступив уряд
Сполученого Королівства. Більшою несподіванкою стала сформульована навесні 2002
року нова позиція Великої Британії щодо українського європейського вибору, що була
пов'язана з останніми подіями в процесі розширення ЄС, але не відповідала духу
двостороннього британсько-українського діалогу, що мав місце в попередні роки.
Не зважаючи на суперечності, що виникли між двома країнами на політичному
рівні, період 2002-2004 роки характеризується досить великою кількістю візитів на
рівні представників міністерств. Починаючи з грудня 2002 по лютий 2004 відбулося
вісім двосторонніх візитів, серед яких треба зазначити візит віце-прем'єр-міністра
України Віталія Гайдука до Великої Британії у грудні 2002 та у лютому 2003 року,
офіційний візит прем'єр-міністра України Віктора Януковича та Голови Верховної
Ради Володимира Литвина у квітні 2003 року, та відвідання Великої Британії віце
прем'єром України Андрієм Клюєвим у лютому 2004 року. Основними темами
переговорів стало розширення співробітництва двох держав в сфері торгівлі та
інвестицій, підтримка Великою Британією прагнення України увійти до європейських
та євроатлантичних структур, впровадження Україною засад ринкової економіки,
приведення законодавчої бази у відповідність до стандартів Євросоюзу.
Дуже важливою рисою цього періоду є активізація діалогу між двома країнами в
таких галузях як економіка, гуманітарна політика та охорона довкілля. Так, протягом
2003 року відбувся візит Державного Секретаря Великої Британії у справах довкілля,
продовольства та сільского господарства пані Маргарет Бекет, що відвідала Україну
для участі у конференції «Довкілля для Європи»; у травні цього ж року віце-прем'єр
України з гуманітарної політики Дмитро Табачник та перший віце-прем'єр України,
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міністр фінансів Микола Азаров перебували у Великій Британії з метою участі в
двосторонніх переговорах. Микола Азаров на чолі урядової делегації у Лондоні взяв
участь в міжнародній інвестиційній конференції «Україна: східний двигун в Європі», де
виступив з презентацією економічного становища та інветстиційного клімата в
Україні.
Впродовж зазначеного періоду пріоритетом британсько-українського
співробітництва є здебільшого військова та оборонна галузь, про що свідчать регулярні
зустрічі, що відбувались між представниками військового керівництва Великої Британії
та України у 2002-2004 роки. До аналогічного висновку можна прийти, вивчив характер
двосторонніх документів цього періоду, який, як зазначається вище, має суто
військово-оборонну спрямованність.
Наприкінці 2003 року та протягом 2004 року Україна опинилася у центрі світової
уваги, що було пов'язано з проведенням виборів Президента країни. Із завершенням
президентської кампанії та зміною влади в Україні розпочався новий період в
відносинах між Україною та Європейським Союзом та з одним з його найвпливовіших
членів - Великою Британією. Двосторонні міждержавні контакти відкрив візит до
України Міністра з питань Європи МЗС Великої Британії Д. Макшейна, який
представляв свою країну на інавгурації новообраного Президента України В.Ющенка.
Під час самміту НАТО в Брюсселі 22 лютого 2005р., після кількарічної перерви,
відбулася двостороння зустріч Глави Української держави з Прем'єр-міністром
Cполученого Королівства. Ця зустріч стала своєрідним відліком не лише формально
нового етапу у відносинах двох європейських країн, але й стати дієвим сигналом до
активізації їх співпраці в усіх сферах в контексті нових завдань, які сьогодні стоять між
Великою Британією, враховуючи наявний досвід та здобуткі.
Одже, підводячи підсумки відносно розвитку та динамиці британсько-українських
відносин з моменту їх встановлення до завершення президентської кампанії 2003-2004
року, треба зазначити, що попре певні складнощі та непорозуміння, Великої Британії та
Україні вдалося досягти вагомих результатів в багатьох сферах співробітництва між
двома країнами, зокрема політичної, економічної, військової, гуманітарної, тощо. Не
зважаючи на це, враховуючи переважно політичний на військовий вектор відносин,
постає необхідність визначити перспективи подальшого розвитку співробітництва між
двома державами, та зосередитись на не меньш важливіших напрямках, таких як
економічний, науково-технічний та гуманітарній.
РЕЗЮМЕ
У статті розглядається встановлення і налагодження стану взаємозв'язків Великої
Британії та України та їх основні напрямки протягом 1992-2004 рр, з'ясовується стан
наукової розробки теми та джерельне забезпечення дослідження. Робота є аналізом
двосторонніх міждержавних угод, що були підписані між Великою Британією та
Україною стосовно різних сфер співробітництва протягом 1992-2004 рр.
Ключові слова: британсько-українські відносини, нормативно-правові акти,
двосторонні угоди, динамика розвитку.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается установление и налаживание взаимоотношений
Великобритании и Украины и их основные направления в период с 1992 по 2004 гг,
определяется состояние научной разработки темы и ресурсное обеспечение
исследование. Работа является анализом двухсторонних международных соглашений,
подписанных между Великобританией и Украиной на протяжении 1992-2004 рр.
Ключевые слова: британско- украинские отношения, нормативно-правовые акты,
двухсторонние соглашения, динамика развития.
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SUMMARY
The article looks into establishing and maintaining relations between Great Britain and
Ukraine and considers key directions of cooperation between the states. The author examines
previous scientific research done in this area and gives an overview of the resources available.
A given paper presents the analysis of bilateral agreements signed between Great Britain and
Ukraine from 1992 to 2004.
Keywords: british-ukrainian relations, legal documents, bilateral agreements, dynamics
of cooperation.
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ФЕНОМЕН ГУМАНІТАРНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ
І.В.Богінська, В.В.Павлов
Міжнародне право, що ґрунтується на установчих документах та Статуті
Організації Об’єднаних Націй (ООН), містить норми про незастосування сили та
загрози силою, мирне розв’язання міжнародних суперечок, повагу суверенітету
держави та її територіальної цілісності тощо. Водночас воно наділяє Раду Безпеки ООН
унікальною легітимністю ухвалювати рішення про застосування сили з метою примусу
до миру. В умовах жорсткого ідеологічного протистояння часів «холодної війни» ці
принципи визначали кодекс поведінки великих держав-архітекторів системи
міжнародної безпеки. Однак у постбіполярному світі окреслилася тенденція до
односторонніх або багатосторонніх дій окремих міжнародних акторів, які реалізуються
всупереч існуючим механізмам розв’язання конфліктів. Так, навесні 1999 р. без санкцій
РБ ООН було здійснено військову операцію НАТО в Косові (Республіка Югославія), а в
березні 2003 р. – вторгнення США та їхніх союзників в Ірак. Із метою виправдання цих
силових акцій в міжнародній практиці з’явилися концепції «гуманітарної інтервенції»
та «обмеженого суверенітету».
У міжнародно-правовому аспекті термін «гуманітарна інтервенція» до сьогодні не
набув офіційного тлумачення. Отже, у загальному плані, гуманітарна інтервенція – це
використання військової сили проти інших держав із метою припинення практики
порушення прав людини або створення сприятливих умов для їхньої реалізації [5].
Уперше концепція гуманітарної інтервенції була представлена прем’єр-міністром
Великобританії Тоні Блером у квітні 1999 р. В основу концепції було покладено тезу
про те, що гуманітарна катастрофа не може вважатися суто внутрішньою справою тієї
чи іншої держави і, що «світова спільнота» не лише має право, але й зобов’язана
втручатися в гострі гуманітарні кризи з метою їх оперативного вирішення [13].
Отже, метою даного дослідження є аналіз гуманітарних інтервенцій як феномену
постбіполярного світу та пов’язаних з ними поглядів на світове врегулювання.
За часів біполярної конфронтації кризи, які виникали далеко від «цивілізованого»
світу, не розглядалися як події, що мають велику політичну вагу або глобальні
наслідки. У 1984-85 рр., коли два десятки країн Африки зіткнулися із проблемою
голоду, міжнародні донори спромоглися реалістично оцінити політичні наслідки
байдужості до людських страждань. Проте у порівнянні із політичними проблемами,
пов’язаними з ідеологічним протистоянням двох наддержав, проблеми голоду та
бідності мали другорядне значення. Надання матеріальної допомоги бідним країнам
суттєво не впливало на вирішення кризових ситуацій, тому її не можна було
використати як важливий аргумент у міжнародному політичному арсеналі. Водночас за
часів «холодної війни» наддержави справляли дещо стримуючий вплив на локальні
війни. Із закінченням цього періоду такі процеси стали значно менше
контрольованими. Крім того, за відсутності донорства «зверху» комбатанти почали
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покладатися на вилучення необхідних коштів у цивільного населення або використання
природних ресурсів. За таких умов міжнародний вплив на конфліктуючі сторони ставав
менш відчутним. Не зважаючи на наявність миротворчості як інструменту
врегулювання збройних конфліктів, сьогодні відсутнє загальне розуміння того, яка
саме інтервенція є легітимною та ефективною [9, с. 2]. Отже, за умов посилення в
сучасному світі взаємозалежності питання гуманітарної уразливості не можна
розглядати лише як певні маргінальні явища, що час від часу вибірково вражають
країни «третього світу»; гуманітарні катастрофи стають все більш «звичайними
явищами», які впливають на розвиток сучасної системи міжнародних відносин.
Інтервенції не є новим феноменом у міжнародній практиці. Однак із закінченням
«холодної війни» спостерігаються докорінні зміни у мотивації їх організаторів: якщо
раніше втручання у справи інших держав відбувалося через переслідування власних –
національних або приватних – інтересів, то тепер міркування гуманітарного характеру
– захист цивільного населення від кривавих наслідків громадянських війн – є підставою
для такого втручання (Боснія, Східний Тимор, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Сомалі).
Втручання у внутрішні справи недієздатних держав (failed states) у контексті
міжнародного права часто розглядаються як допустимі дії, якщо мають на меті
припинення порушень прав людини або людських страждань [4, с. 364].
Проблема полягає в тому, чи відповідає застосування сили Статуту ООН та чи
існує на це відповідна резолюція Ради Безпеки. Цих принципів дотримується більшість
держав групи оонівського мислення. Але існує низка дуже впливових держав, які
переконані, що питання, пов’язані з гуманітарними інтервенціями, вимагають певного
відходу від процедури, здатної затягнути процес ухвалення рішення у ситуації, коли
потрібно негайно реагувати [11]. Головна проблема гуманітарних інтервенцій, таким
чином, полягає у конфлікті закону і моралі: у той час як міркування справедливості та
прав людини вимагають визнання права на інтервенцію, міжнародне право забороняє її
на основі принципів безпеки, невтручання та державного суверенітету. Отже,
«міжнародно-правовий табір» вбачає в гуманітарній інтервенції порушення правових
норм; прибічники ж цієї концепції вважають втручання «простимим гріхом», який
спокутується потенційно позитивним та високоморальним результатом таких дій [8].
Але насправді мораль інтервенцій конфліктує з проблемою міжнародної безпеки.
Положення Статуту ООН щодо збереження миру з метою «позбавлення майбутніх
поколінь від лихоліття війни» [1] спирається на не менш сильний моральний аргумент.
Тому прірва між законом і мораллю є не настільки великою, щоб вимагати заміни
позитивного права моральними імперативами.
Після закінчення «холодної війни» суверенітет держави вже не є головною
перепусткою до міжнародного середовища. Сьогодні від країни також вимагається
демонстрація її прихильності принципам міжнародного права та поваги до основних
норм політичної та економічної поведінки. Також змінилися й уявлення про саму
міжнародну безпеку, яка, окрім традиційних військових та політичних вимірів, включає
в себе економічні, соціальні та природничі аспекти [9, с. 2].
Сьогодні надання гуманітарної допомоги – це не лише справа порятунку
місцевого населення у короткостроковій перспективі; у випадку конфлікту, такі дії
мають припинити ворожнечу, а держави-миротворці повинні сприяти досягненню
консенсусу не на один рік, бо головна мета такої допомоги – створення повноцінного та
стабільного учасника міжнародних відносин. Тому ключовим є надання допомоги,
розмір якої ґрунтується на аналізі її потенційного впливу на розвиток конфлікту.
Підвищити вірогідність таких складних розрахунків здатне лише поєднання
професійної дипломатії, координації дій країн-донорів та організацій, незалежного
аналізу і своєчасного залучення до попереджувальних дій [9, с. 4-6].
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Варто також розуміти, що інтервенція, як така, не є стовідсотковою панацеєю у
випадку країн, які стали притулком для терористичних угруповань. Крім того, у
людському сприйнятті країни, які підтримують терористичні організації, являють
собою якісь далекі від цивілізованого Заходу децентралізовані утворення. Але якщо
користуватися «логікою без виключень», світовий політикум має дозволити
бомбардування Лондону, де діють угрупування екстремістів ІРА, або Іспанії, територія
якої стала базою діяльності баскських сепаратистів. Безумовно держави, які ведуть
боротьбу з цими організаціями, не заслуговують на такий сумний розвиток подій, але,
нажаль, не всі випадки є настільки прозорими [11].
Очевидно, що проблему могла б вирішити процедура кодифікації – тобто,
легалізація такого роду втручань. Але незважаючи на гуманітарний досвід 1990-х початку 2000-х рр., цього не сталося. Можливо, небажання такої кодифікації пов’язане
із тим впливом, який ця потенційна норма справлятиме на державний суверенітет: у
випадку прийняття, доктрина легалізує «гуманітарні атаки» на її власних творців або
сприятиме домінуванню ключових гравців світової політики. До того ж, теперішній
стан міжнародних відносин фіксує певну розстановку сил на світовій арені. Якщо
глобальний баланс сил зміниться, то ухвалення такого «закону» позбавить навіть
країни Заходу будь-яких гарантій від спланованих ззовні операцій із привнесення
«миру» та «демократії» [6]. Головним же аргументом супротивників цієї ідеї є те, що
гуманітарна інтервенція може використовуватися для виправдання дій окремих
суб’єктів міжнародних відносин у реалізації своїх національних інтересів без втрати
«обличчя» на міжнародній арені, до того ж за порівняно невеликих витрат [13]. Але
більш небезпечним є не стільки те, що втручання будуть проводитися за недостатніх
(або відсутніх) гуманітарних підстав, а те, що такі дії взагалі не будуть реалізовуватися,
коли це буде насправді потрібно [12, с. 149]. Тому ключова роль у вирішенні проблеми
гуманітарних інтервенцій повинна належати провідній на сьогоднішній день
міжнародній організації – ООН та її Раді Безпеки.
Із моменту створення ООН до 1989 р. держави неодноразово застосовували одна
проти одної силу (від 200 до 680 разів у залежності від підрахунків); переважну
більшість цих випадків аж ніяк не можна було виправдати положеннями Статті 51
Статуту ООН. За цей час Рада Безпеки ухвалила дуже невелику кількість резолюцій
Розділу VII, а єдиною масштабною колективною військовою операцією у відповідь на
порушення миру були дії на Корейському півострові на початку 1950-х рр., узгоджені
лише через недалекоглядний бойкот засідань Ради з боку Радянського Союзу. Новий
порядок, по суті, являв собою нову варіацію старого принципу балансу сил [2, с. 61].
За часів «холодної війни» Рада Безпеки напевно уникала розгляду гуманітарних
питань. У період із 1945 р. до «Шестиденної війни» 1967 р. у жодній резолюції не
наголошувалося на гуманітарних вимірах будь-якого конфлікту, а перша згадка
Міжнародного комітету Червоного Хреста датується 1978 р. [12, с. 136]. Незважаючи
на це, система ООН відігравала суттєву роль у підтримці міжнародної безпеки. Завдяки
дипломатичній діяльності організації мирним шляхом було вирішено близько 25%
конфліктів, що мали місце після закінчення Другої світової війни; миротворчі ж
контингенти виправдали своє існування запобіганням певної кількості конфліктів,
зокрема в Південній Африці та на Близькому Сході [2, с. 61]. Гуманітарну tabula rasa
було знято, коли в період 1990-1994 рр. Рада Безпеки ухвалила вдвічі більше
резолюцій, ніж за попередні 45 років існування ООН [12, с. 136]. Чи була вся ця
діяльність завжди ефективною – це інше запитання. Однак з’явилися причини вважати,
що крок за кроком – наскільки болісним та важким не був би цей процес – почав
окреслюватися новий, а головне – більш відповідальний світовий правопорядок.
Певна невизначеність ситуації з гуманітарними інтервенціями 1990-х рр., зокрема
після кризи навколо Косова, стала підставою до пошуку можливого консенсусу
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відносно майбутньої доктрини такого роду втручань. Одним із найважливіших кроків
на цьому шляху було створення Міжнародної комісії з інтервенції та державного
суверенітету (International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS),
якою опікується канадський уряд під егідою ООН [5, с. 22]. У своїй доповіді 2001 р.
організація висунула шість головних критеріїв для гуманітарного втручання, яке може
вважатися легітимним: вірні мотиви (примат гуманітарної цілі), достатні підстави
(наявність «високого рівня насильства»), використання сили як останнього засобу,
розумні шанси на успіх, пропорційність (використання сили не повинно заподіяти
більше шкоди, ніж користі, та має відповідати нормам гуманітарного права), законність
повноважень
(застосування
сили
має
бути
санкціоновано
відповідною
багатосторонньою структурою) [10].
Зазначені критерії залишають велику кількість запитань відкритими – що таке
«високий рівень насильства», яким чином можливо обрахувати «розумні шанси на
успіх» та хто має вирішувати, що ситуація повністю відповідає всім інтервенційним
вимогам? Вочевидь Раді Безпеки слід зважати на ці критерії під час розгляду можливих
варіантів застосування сили згідно з Розділом VII, реагуючи на характер дій, вчинених
у відповідності із Статтею 51, або в питаннях застосування сили регіональною
організацією згідно з Розділом VIII. Подальша їх розробка та ґрунтовний аналіз кожної
окремої проблеми також дозволить своєчасно реагувати на масштабні гуманітарні
кризи та санкціонувати зовнішні втручання, якщо це буде насправді потрібно.
Виходячи з реалій сучасності, Статут ООН загалом та Стаття 2 (п.4) зокрема не
передбачають права на односторонню гуманітарну інтервенцію; і після закінчення
«холодної війни» ця норми не зазнала жодного корегування. Ані випадки часів
біполярного протистояння (особливо Індія-Пакистан, В’єтнам-Камбоджа та ТанзаніяУганда), ані сучасні приклади (Північний Ірак або Косово) не свідчать про прийняття
такої практики з боку держав [8].
Оскільки заборона застосовувати силу є «безапеляційним законом», вона може
бути скасована лише нормою відповідного характеру. Це означає, що запровадження
нової норми, яка б узаконювала проведення гуманітарних інтервенцій, вимагатиме
згоди усієї (або хоча б переважної більшості) «спільноти світових держав». На даний
момент не існує реальної можливості досягнення такого консенсусу. Тому силові дії,
вчинені в обхід Ради Безпеки, не можуть вважатися законними; виправдовувати
несанкціоновані дії, спираючись на доктрину гуманітарної інтервенції, не є можливим,
оскільки цей інститут відсутній у міжнародному праві [6].
Застосування військової сили з метою захисту людського життя можна певною
мірою назвати міжнародним пріоритетом 1990-х рр. Проте після терористичних актів
11 вересня 2001 р. проблемі гуманітарних інтервенцій почали приділяти набагато
менше уваги. Наприклад, на початку 1990-х рр. авторитетний журнал «Ethics &
International Affairs» присвячував проблемі інтервенцій лише 10% загального масиву
статей, в середині 1990-х рр. близько 30%, а наприкінці цього близько половини
головних статей журналу; після ж атак 11 вересня 2001 р. в центрі уваги дослідників
опинилися проблеми випереджальної війни та боротьба з міжнародним тероризмом [12,
с. 136].
Проблеми гуманітарного характеру скоріше за все тимчасово відсунені на другий
план, оскільки поява нових «повідомлень про масову різанину, голод, насильство або
етнічні чистки є лише питанням часу» [3, с. 100]. А це означає, що рано чи пізно
зазначену проблему все одно доведеться вирішувати.
РЕЗЮМЕ
Авторська стаття присвячена аналізу проблеми гуманітарних інтервенцій як
феномену постбіполярного світу. Концепція гуманітарного втручання суперечить
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існуючим нормам міжнародного права і не визнається більшістю держав сучасного
світу. Проте реалії цього світу з його проблемами голоду, бідності, етнічних чисток
або масових випадків порушення прав людини все одно вимагають опрацювання
нового міжнародно-правового механізму їх розв’язання під егідою ООН.
Ключові слова: гуманітарні інтервенції, постбіполярний світ, ООН, Міжнародна
комісія з інтервенції та державного суверенітету
РЕЗЮМЕ
Авторская статья посвящена анализу проблемы гуманитарных интервенций как
феномена постбиполярного мира. Концепция гуманитарного вмешательства
противоречит существующим нормам международного права и не признается
большинством государств современного мира. Однако реалии этого мира с его
проблемами голода, бедности, этнических чисток или массовых нарушений прав
человека все равно требуют выработки нового международно-правового механизма их
разрешения под эгидой ООН.
Ключевые слова: гуманитарные интервенции, постбиполярный мир, ООН,
Международная комиссия по интервенции и государственному суверенитету
SUMMARY
The paper is devoted to the analysis of humanitarian interventions problem as a
phenomenon of a post-bipolar world. The concept of humanitarian interference is at variance
with existing norms of international law and does not find recognition of a contemporary
world states majority. However the realities of this world among which are the problems of
starvation, poverty, ethnic cleanings and mass violations of human rights still demand
elaboration of a new international mechanism for its management under the UN auspices.
Key words: humanitarian interventions, post-bipolar world, UN, International
Commission on Intervention and State Sovereignty
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РЕОРГАНІЗАЦІЮ
ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ США НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
М.С.Бережна
В
наш час під впливом інформаційних технологій відбувається глибока
трансформація військової справи. Однак, питання про те, в чому саме полягає ця
трансформація достатньо тривалий час було спірним. На думку одних, впровадження
інформаційних технологій у військову сферу може до невпізнанності змінити характер
збройних конфліктів [1,2], а найбільш "сміливі" теоретики пророкували переміщення
конфліктів цілком в інформаційну сферу (тобто війна в інформаційних мережах.) [3].
Інші дотримувалися більш зваженої позиції, вважаючи, що впровадження різних
інформаційних пристроїв у військову практику дозволить якісно змінити бойові
можливості традиційних систем зброї. Як відзначав ще в 1978 р. заступник міністра
оборони США У. Перрі, "дуже скоро американські збройні сили будуть мати здатністю
бачити на полі бою все, що їх цікавить, атакувати все, що вони бачать, і гарантовано
знищувати все, що вони атакують [4].
Цей вислів виразно свідчить, що необхідність інтеграції розвідувальних і ударних
систем в єдині комплекси чітко усвідомлювалася вже в той період, коли інформаційні
системи не мали такого широкого розповсюдження. Саме ця обставина дозволяє
засумніватися в тому, чи справді так важливий власне технічний аспект трансформації,
що відбувається у військовій справі? Говорячи, наприклад, про високоточному зброю,
не слід забувати, що в умілих руках такою зброєю є звичайна снайперська гвинтівка,
так само як і артилерійська система, бомбардувальник, що несе некеровані бомби, і т.п.
Зміна поглядів на військове будівництво та роль військової сили в міжнародних
відносинах, а також переоцінка пріоритетів подальшого розвитку збройних сил на
основі досвіду військових конфліктів змусили американське експертне співтовариство
змінити і точку зору на ведення інформаційної війни. Цей процес збігся за часом із
зміною політичного керівництва в США. Військове будівництво в період правління
демократів мало на меті адаптувати збройні сили країни до умов, що склалися після
закінчення холодної війни. На той момент американське керівництво не мало сумніву в
здатності Сполучених Штатів досягти абсолютного домінування у світі.
На офіційному рівні звучала теза про відсутність у США серед інших держав
реального суперника, що володіє порівнянним військовим потенціалом і здатним вести
ефективну збройну боротьбу. Наприклад, у Щорічних доповідях міністра оборони
США президенту і конгресу в 2000 р. У. Коен заявляв, що «США не мають у даний час
© Бережна М.С., 2010
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глобального суперника і, швидше за все, не матимуть такого суперника щонайменше до
2015 року» [5].
Виходячи з цього передбачалося, що для забезпечення панування Сполучені
Штати будуть проводити операції, що представляють собою сучасний варіант
американських інтервенцій XIX століття [6], що має на увазі:
- підвищення військової значимості територій, віддалених не більше ніж на 100
миль від узбережжя моря, де зосереджена велика частина світових людських,
промислових, комерційних та інших ресурсів, що представляють інтерес для США;
- зниження ролі фактора чисельності особового складу сухопутних і повітряних
сил, підвищення значимості резерву збройних сил;
- переорієнтація стратегічної авіації і ВМС, призначених раніше для ведення
глобальної війни в повітрі, на морі, на їх використання для підтримки інтервенцій на
узбережжях;
- розширення можливостей НД проводити інтервенції з метою захисту життя,
власності, комерційних інститутів та інших цінностей, при яких різко підвищується
роль високомобільних автономних легких сил, що діють в зоні конфлікту.
Спочатку під час обговорення проблем трансформації збройних сил
передбачалося використовувати інформаційні технології (у самому широкому
контексті) для досягнення переваги на полі бою. Підсумком їхнього впровадження у
військову сферу та ускладнення бойових систем стала поява так званих "розумних" або
інформаційних видів зброї.
Сьогодні основна роль інформаційних систем у військовій сфері полягає не
стільки в підвищенні точності ураження цілі, скільки в тому, що з їх допомогою можна
реорганізувати структуру збройних сил, зробити їх більш гнучкими та ефективними,
підвищити швидкість реагування на полі бою, а також виробити нові тактичні прийоми.
Цікаво з цієї точки зору проаналізувати так звані "неоколоніальні" війни, до яких
можна віднести збройні конфлікти останніх 10-15 років за участю провідних держав
світу (у Іраку - в 1991 і 2003 рр.., В Югославії - 1999 р., в Афганістані - 2001-2002рр.. та
ін.). [6]. Характерною рисою цих війн є військова перевага однієї сторони над іншою.
Причому для більш сильного боку набагато важливіше примусити супротивника до
прийому не вигідних для себе умов, придушивши його державні та економічні
системоутворюючі елементи (свого роду державний тероризм), а зовсім не зломити
його опір традиційними тактичними засобами.) [7]. Використання самонавідної зброї є
ефективним перш за все проти мобільних цілей, тобто на тактичному рівні, а зброї з
наведенням по контрольних точках – проти стаціонарних об'єктів, в першу чергу проти
військової, промислової та соціальної інфраструктур супротивника.
Таким чином, в ближньостроковій перспективі пріоритетним напрямом розвитку
військової техніки стає розробка систем зброї з наведенням по контрольних точках і
перш за все з використанням системи GPS. Однак широке застосування такої зброї
потребує якісного поліпшення систем управління, розвідки та зв'язку. А це означає, що
необхідно створити нову військову інформаційну архітектуру, яка в самому загальному
вигляді, включає в себе наступні вісім елементів [8]:
1. Збір інформації. Забезпечується мережею сенсорів космічного, повітряного,
наземного і морського базування, що дозволяють збирати різнопланову інформацію
про супротивника.
2. Доступ до зібраної інформації. Всі учасники бойових дій, підрозділи і
командири різних рівнів повинні мати доступ до одержуваної інформації. При цьому
розширюються права ухвалення рішення, і командири навіть низького рівня мають
можливість отримувати всю інформацію, яку вони вважають необхідною, а не тільки ту
обмежену інформацію, яку вважає за потрібне надати їм керівництво.
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3. Представлення інформації користувачам. Користувачі повинні отримувати
інформацію в найбільш наочною і зручній формі. Наприклад, не цифрові значення
географічних координат, а безпосередню відмітку на електронній карті із зазначенням
координат. Це передбачає попередню обробку та систематизацію одержаної інформації.
4. Інформаційна мережа. Доступ до інформації найчастіше визначається
можливостями комунікаційних ліній: швидкістю передачі інформації, стійкістю зв'язку
та перешкодозахищеністю ліній. Таким чином, створення і впровадження відповідних
комунікаційних засобів є однією з найважливіших завдань побудови оборонної
інформаційної архітектури.
5. Розподіл інформації та управління інформаційними потоками. Значні обсяги
інформації та динаміка бойової обстановки пред'являють підвищені вимоги до систем
оцінки, що надходить, роблять необхідною постійну фільтрацію дублюючих і
застарілих даних.
6. Система безпеки. До завдань системи безпеки входить визначення користувача і
його прав на доступ, редагування і видалення тієї чи іншої інформації, своєчасне
виявлення фактів можливих інформаційних атак (злом системи, вірусні атаки і т.п.),
швидке усунення джерел загрози і мінімізація можливих негативних наслідків атаки.
7. Сумісність з елементами системи. Сумісність елементів системи має два рівні:
апаратний та програмний. Перший має на увазі можливість спільної роботи
обладнання, другий - програмну сумісність і стандартизацію форматів представлення
інформації.
8. Інтеграція елементів системи. Основна відмінність інтеграції від сумісності в
даному випадку полягає в тому, що сумісність передбачає головним чином розробку
єдиних стандартів устаткування, програмного забезпечення та передачі даних, а
інтеграція - не надлишкову і функціональну повноту системи в цілому. Найбільш
яскравим прикладом може служити розробка та впровадження на флоті і в авіації
бойових інформаційно-керуючих систем (БІУС), виконують функції навігаційнопілотажного комплексу та системи управління зброєю. Така інтеграція дозволяє
оптимізувати процеси управління бойовими системами, а також уникнути дублювання
окремих модулів.
Треба сказати, що принцип функціональної інтеграції є основоположним не тільки
при проектуванні технічних систем, а й при проведенні організаційних перетворень
збройних сил. Як відзначають експерти, необхідність таких перетворень продиктована
зміною пріоритетів при створенні військової техніки та озброєнь. Якщо раніше
головною метою військових розробок було підвищення бойових характеристик
розрізнених платформ (так звана platform-based - "Платформо-орієнтована" модель), то
сьогодні велику увагу приділяється розвитку засобів управління, розвідки та зв'язку
(knowledge-based - "Інтелектуальна" модель) [8]. У першому випадку військова техніка
оснащується власними не стандартизованими сенсорними системами, що обмежує
можливість розподіляти і спільно використовувати одержану за їх допомогою
інформацію. У другому випадку власні сенсорні системи, якими обладнана військова
техніка, пересилають дані в централізовані системи зберігання та обробки інформації,
відкриті для всіх ресурсів. Таким чином, мережа сенсорів, розміщених як на
спеціалізованих носіях, так і безпосередньо на бойовій техніці, дозволяє отримати
загальну картину району бойових дій і на її основі приймати рішення про використання
тієї чи іншої зброї.
Розробка, випробування і розгортання елементів інформаційної архітектури (від
систем управління, розвідки і зв'язку до високоточної зброї) у збройних силах, що
здійснювалися протягом останніх 10-15 років, а також досвід збройних конфліктів того
ж періоду демонструють необхідність і можливість інтеграції бойових і розвідувальних
засобів, систем управління, а також поліпшення взаємодії між різними видами
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збройних сил. Цей досвід переконав військове керівництво США в необхідності такої
інтеграції, в результаті чого і з'явилася теорія мережної організації (network-centric
defense), або мережні війни (network-centric warfare). Хоча це відбулося порівняно
недавно, дана теорія вже посилено впроваджується в практику, тим більше що
інформаційне насичення збройних сил і "інтелектуалізація" бойових платформ
створили для цього необхідні передумови.
Слід зазначити, що інформаційне оснащення стає ключовою проблемою для
реалізації програм буквально у всіх областях військового будівництва: від розширення
доступу до інформації кожного солдата на полі бою до архітектури системи управління
в створюваній системі ПРО США.
Отже адаптація збройних сил до нових реалій при максимальному використанні
напрацьованого науково-технічного потенціалу вимагає в першу чергу зміни
доктринальних і оперативних концепцій, організаційної структури і системи військової
підготовки, оскільки рівень технічних інновацій в принципі вже дозволяє реалізувати
такі проекти. У цьому випадку складність технічних проблем та пошук шляхів
фінансування робіт з їх вирішення відступають на другий план. На перший же висувається завдання створення оптимальної структури збройних сил, до якої будуть
органічно вписуватися майбутні технічні інновації.
РЕЗЮМЕ
У
статті розглядається вплив інформаційних технологій на розвиток та
реорганізацію військової справи США на початку ХХІ століття. Аналізується стан
військового сектору США, впровадження новітніх технологій, пріоритетні напрямки
розвитку військової інформаційної архітектури.
Ключові слова: військова справа, інформаційні технології, мережні війни.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается влияние информационных технологий на развитие и
реорганизацию военного дела США в начале ХХІ века. Анализируется состояние
военного сектора США, внедрение современных технологий, приоритетные
направления развития военной информационной архитектуры.
Ключевые слова: военное дело, информационные технологии, сетевые войны.
SUMMERY
The article examines the impact of information technology on the development and
restructuring of U.S. military affairs in the beginning of the XXI century. The condition of the
U.S. military sector, the introduction of modern technology, priorities for the development of
military information architecture are characterized.
Key words: military affairs, information technology, network war.
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Політологія
ББК Т3(4УКР)6–56
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
УКРАЇНИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
О.Ю.Сучкова
Національне питання є одним з найбільш важливих і складних у суспільстві,
особливо в країнах з багатонаціональним складом населення. Міжвоєнний період
займає особливе місце в новітній історії України, оскільки протягом цих років
відбувалась гостра боротьба за обрання стратегічного напрямку етнополітичного курсу.
З перших днів становлення радянської влади сутність її політики визначало змагання
між спробами денаціоналізувати соціалістичне будівництво в країні, з одного боку, та
надати національного характеру процесам державотворення в УСРР, з іншого [1]. На
території сучасної України мешкають представники понад 130 етносів і досвід цієї доби
є важливим для етнополітичного ренесансу в середовищі національних меншин.
Вітчизняну історіографію з обраної теми можна умовно поділити на декілька
етапів, перший з яких: 1920-ті – перша половина 30-х років. Публікації цього періоду
характеризуються агітаційно-пропагандистською спрямованістю, мають описовоінформативний характер. Національні проблеми в них розглядаються крізь призму
політичних завдань диктатури пролетаріату і тому набули значного викривлення. З
середини 30-х років процес дослідження різко уповільнився, етнічні меншини як об’єкт
дослідження історичної думки на деякий період майже зникли з поля зору. На межі
1980-х – 90-х років сформувався новий етап дослідження проблеми, який докорінно
відрізняється від попереднього. Велике значення для переосмислення суспільнополітичного розвитку України та національної політики більшовиків у радянську добу
мають праці вітчизняних істориків С.Кульчицького, В.Даниленка, Б.Чирка,
В.Гриневича та зарубіжних – Дж.Либера, Т.Мартіна, Л.Гатагової, О.Борисенок й інших
[2]. Основні проблемно-тематичні пріоритети та певні історіографічні підсумки
дослідження історії національних меншин 1920-30-х років підбиті в роботах
О.Рафальського, Л.Якубової та Г.Васильчука [3]. Нові підходи авторів дозволили
показати процеси відродження культурних традицій етнічних меншин в період
запровадження політики коренізації та визначити прорахунки в цій справі. Але
вимагають подальшого з’ясування особливості політики радянської влади щодо
національних меншин УСРР у міжвоєнний період, що і є метою нашої статті.
Національна політика радянської влади базувалась на декількох фундаментальних
уявленнях, які виходили з базисних положень марксизму-ленінізму. По-перше,
національне питання є підлеглим стосовно класового. По-друге, нація – категорія
історична, були часи, коли націй не було. Слідом за К.Марксом і Ф.Енгельсом
більшовики вважали, що національні риси народів внаслідок знищення приватної
© Сучкова О.Ю., 2010
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власності „неминуче будуть змішуватись і таким чином зникнуть так само, як відпадуть
різноманітні станові та класові відмінності”[4]. Соціалізм вбачався суспільством, мета
якого не тільки зближення, але і злиття націй [5]. Підготувати умови для злиття
можливо лише шляхом попереднього вирівнювання рівнів соціально-економічного і
культурного розвитку народів, що може відбутися лише завдяки допомозі тих народів,
які пішли вперед у своєму економічному розвитку, тим, хто опинився на більш низьких
його стадіях. По-третє, більшовики вважали, що національна держава є тимчасовим
явищем на шляху до всесвітнього союзу національних республік [6].
Формування поглядів на національне питання, ставлення до нього як до
політичної проблеми у більшовиків проходило разом з розвитком самої партії.
Політика керівництва більшовиків у національному питанні була досить суперечливою.
Проголосивши в теорії право націй на самовизначення аж до відокремлення,
більшовики на практиці намагалися всіляко завадити утворенню нових держав на
території колишньої Російської імперії, домагаючись „єднання трудящих усього світу”,
при цьому національне питання відходило на другий план у порівнянні з соціальним.
Однак події громадянської війни довели більшовикам важливість його розв’язання.
Саме існування радянської влади залежало від конкретних кроків на шляху розв’язання
національної проблеми [7]. В 1920-30-ті роки партійне керівництво держави, змінюючи
сутність національної політики, не завжди змінювало форму її проведення. Методи
здійснення національної політики різнилися в залежності від поставлених завдань та
обставин. В проведенні радянською владою національної політики в цей період
виділяємо наступні етапи:1921–1923 рр.: організаційний; 1924–1928 рр.: період
активного впровадження політики коренізації; 1929–1932 рр.: інерційний, стагнаційний
період коренізаційної політики; кінець 1932 р. – перша пол. 1937 р.: курс на зближення
націй (намагання уніфікувати культурні та освітні процеси серед українців і
представників нацменшин при збереженні національної форми освіти і культури); з
другої пол. 1937 р.: впровадження курсу на „злиття націй”, русифікація [8].
Поворотним моментом в національній політиці слід вважати Х з’їзд РКП(б), який
відбувся 8–16 березня 1921 року. На ньому вперше національне питання розглядалося
як складова частина державної політики. Чергові завдання партії в національному
питанні були викладені в доповіді Й.Сталіна. На його думку, національна проблема
була породжена капіталізмом та національним гнобленням, які проявлялися у
відсутності рівних прав і рівних можливостей розвитку. Разом з тим відмічалось, що
знищення капіталізму та національного гноблення не знімає з порядку денного
національної проблеми, яка існує і при радянській владі. Суть її полягає в наявності
певної нерівності в розвитку націй (господарській, культурній, освітній тощо), що
склалася історично. У доповіді не були підведені підсумки діяльності як партійних, так
і радянських органів у цій галузі, нічого не говорилось про проблеми, з якими
зіткнулися центральні та місцеві органи в безпосередній своїй роботі. У висновках
Й.В.Сталін наголошував, що єдиним режимом, який здатний вирішити національне
питання, є режим диктатури пролетаріату [9].
У постанові, прийнятій на Х з’їзді РКП(б), „Про чергові завдання партії з
національного питання” вказувалось, що завдання партії в цій галузі полягає в тому,
щоб допомогти трудящим масам невеликоруських народів наздогнати центральну
Росію, що пішла вперед, зміцнити радянську державність у формах, відповідних
національно-побутовим умовам цих народів; розвинути на рідній мові суд,
адміністрацію, органи господарства, укомплектувати їх місцевими людьми, які знають
побут і психологію місцевого населення. Крім того, розвинути пресу, школи, театр,
клубну справу і взагалі культурно-освітні заклади на рідній мові; розгорнути широку
мережу курсів і шкіл, як загальноосвітнього, так і професійно-технічного характеру на
рідній мові для прискореної підготовки місцевих кадрів, кваліфікованих робітників з
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всіх галузей управління і, в першу чергу, в галузі освіти. Ці заходи більшою мірою
стосувались народів, які становили корінне населення республік, а щодо національних
меншин, то в резолюції з’їзду з національного питання було вперше наведено
визначення цього поняття. Крім націй і народностей, які мають певну класову будову і
займають певну територію в межах РСФСР, – вказувалось у даній резолюції, – існують
окремі національні групи, національні меншини, вкраплені в інонаціональні компактні
більшості і, як правило, не мають певної території (євреї, поляки, латиші та інші) [10].
Стосовно їх подальшої долі більшовиками констатувалось право на вільний розвиток,
а тому завданням партії по відношенню до трудящих мас національних меншин
проголошувалось допомогти їм повністю використати це право.
17 – 25 квітня 1923 р. на ХІІ з’їзді РКП(б) були сформульовані основні положення
політики коренізації: посилення уваги до підготовки, виховання та залучення кадрів
корінної національності до органів влади; врахування національних чинників при
формуванні партійного і державного апарату; організація мережі навчальних закладів
усіх ступенів, закладів культури, газет і журналів, книговидавничої справи мовами
корінних національностей; глибоке вивчення національної історії, відродження і
розвиток національних традицій і культури [11]. На з’їзді декларувалось, що основною
метою цієї політики було сприяння розвиткові культур і мов національностей.
Насправді на першому плані були інші завдання – укорінитися в національних
республіках, створити відданий партії кадровий потенціал з місцевих лідерів. Щоб
зміцнити свій вплив у республіках, партійні функціонери повинні були розмовляти з
населенням його мовою. Коренізація мала побічний ефект у вигляді стрімкого розвитку
пригнічених до того національних культур. Таким чином, сутність політики коренізації
полягала в спробі більшовицького керівництва очолити і взяти під контроль процес
національного відродження на окраїнах. Державне піклування про етнічні меншини
мало сприяти формуванню привабливого іміджу СРСР на міжнародній арені.
У практичному здійсненні політики коренізації в Україні виділяються два
аспекти: українізація та створення необхідних політичних і економічних умов для
розвитку національних меншин. Якщо центральні території України, в основному, були
етнічно однорідними, то периферійні регіони, враховуючи специфічні історикокультурні обставини, були територіями активних міжетнічних контактів, де відбувався
взаємовплив культур різних народів. Україна була однією з найбільш строкатих щодо
національного складу республік: найчисленнішими етнічними меншинами були
росіяни, євреї, поляки, німці, греки. Росіяни України становили лише 4% загальної їх
чисельності в СРСР, євреї – 52, поляки – 48, німці – 40, греки – 30%. [12]. Про пильну
увагу керівництва УСРР до проблем нацменшин свідчить той факт, що лише протягом
1919 – 1925 рр. Президія ВУЦВК та РНК УСРР, наркомати республіки прийняли понад
100 постанов, спрямованих на забезпечення їх економічних, правових, культурних
інтересів. Утворювались окремі адміністративно-територіальні одиниці: виділялось 13
національних районів, 954 сільради, 100 містечкових рад; відкривались школи з
національною мовою викладання: у 1925 р. було 566 шкіл з німецькою, 342 – з
єврейською, 31 – з татарською мовою викладання [13].
Процес реалізації політики українізації мав деякі особливості. Перша полягала в
докорінній зміні статусу українців, які ставали титульною нацією. Другою особливістю
було те, що процес етнічної ідентифікації, національно-культурного відродження
титульної та інших етнічних груп проходив одночасно. Розглянемо реалізацію політики
коренізації на прикладі українського єврейства. Вона набула різноманітних форм і
методів. Були створені спеціальні державні та громадські структури:
І. По державній лінії: 1) Центральна комісія у справах нацменшостей (ЦКНМ) при
ВУЦВК та її підрозділів на місцях у структурах: окрвиконкомів – окрбюро (ОБНМ),
міськрад – секцій, а потім бюро, райвиконкомів – уповноважених; 2) Державний орган,
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що координував роботу різних відомств по переселенню євреїв на землю, – Комітет по
земельному облаштуванню єврейських трудящих (УкрКОМЗЕТ).
ІІ. По партійній і громадський лінії: 1) Головбюро євсекцій при ЦК КП(б)У та
євсекції при окружкомах КП(б)У; 2) Євсекції при ЦК ЛКСМУ та інструктори в
округах; 3) Євсекції в профспілкових структурах; 4) Євсекції в кооперативних
об’єднаннях; 5) Товариство по землеоблаштуванню єврейських трудящих (УкрТЗЕТ).
ІІІ. По адміністративно-територіальній лінії: 1) Виділення єврейських
національних районів, селищних і сільських Рад; 2) Створення змішаних районів і
сільрад із чітко визначеним положенням єврейського населення в цих утвореннях.
Друга група передбачала заходи, спрямовані на корінні зміни в соціальній
структурі єврейського населення України: 1) Залучення євреїв до сільськогосподарської
праці шляхом переселення на цілинні землі, Південь України, до Криму, з 1928 року –
до Біробіджану, а також внутрішньоокругове розселення і розвиток примістечкового
землеробства; 2) Квотування робочих місць на промислових підприємствах, цільовий
набір євреїв на шахти Донбасу та великі будівництва республіки; 3) Направлення
безробітної і містечкової молоді на курси для одержання робочих спеціальностей із
наступним працевлаштуванням; 4) Підтримка традиційних для євреїв кустарноремісничих промислів у матеріально-технічному, фінансовому і правовому відношенні.
Третя група включала заходи щодо пристосування державного апарату до
обслуговування єврейського населення:
І. По державно-адміністративній лінії: 1) Переведення державних установ і
організацій на обслуговування на ідиші; 2) Утворення судових і слідчих камер із
роботою на ідиші; 3) Створення у великих містах єврейських міліцейських підрайонів.
ІІ. По лінії просвітництва: 1) Утворення в рамках апарату Наркомпросу
республіки спеціального органу (Раднацмен), що відав єврейськими навчальними
закладами; 2) Створення умов для одержання безперервної освіти на ідиші.
ІІІ. По лінії культосвіти: 1) Створення державних і народних єврейських театрів і
студій; 2) Формування мережі єврейських клубів, сільбудів, бібліотек; 3) Видання
єврейських газет і журналів, а також книжкової продукції рідною мовою [14].
Діяльність бюро євсекцій об’єднувалась підвідділом нацменшин Агітпропвідділу
ЦК РКП(б), що здійснював керівництво роботою на місцях через національні бюро і
секції РКП(б), у завдання яких входила розробка і постановка перед ЦК РКП(б) питань
партійного і радянського будівництва, що виходили з економічних, побутових і
культурних особливостей цих національностей. На 3-й конференції євсекції (липень
1920 р.) колишні члени єврейських партій, які стали членами компартії, виступили з
пропозицією перетворити євсекцію в автономну єврейську організацію усередині
партії. Відповіддю було рішення конференції, що євсекції “є лише технічним масовим
апаратом у партії”. Цю роль євсекції підтвердило і рішення її 4-ї конференції. В
листопаді 1920 р. ЦК РКП(б) затвердив положення про національні секції і підвідділи
нацменшин, завданням яких стало керівництво агітацією і пропагандою на рідній мові
серед нацменшин, які знаходились поза своєю областю або республікою.
Центральне бюро євсекцій керувало діяльністю єврейських бюро на місцях і
відділами при Наркомнаці, Наркомпросі, Головполітпросвіті, а також діяльністю низки
громадських єврейських організацій. Євсекції РКП(б) створювались поряд з іншими
національними секціями, завданнями яких було розповсюдження комуністичної
ідеології в середовищі нацменшин їх рідною мовою і залучення до “будівництва
соціалістичного суспільства”. Однією зі специфічних цілей євсекцій була боротьба з
Бундом та іншими єврейськими соціалістичними партіями, а також із сіонізмом.
Створення євсекцій знаменувало передачу від урядових органів (Єврейський
комісаріат) партійним компетенції у вирішенні проблем радянського єврейства [15].
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Місцеві відділи по роботі з нацменшинами почали утворювати в 1923 році за
штатним розкладом після розгляду спеціальною комісією при ВУЦВК. Одним з
нагальних завдань радянської влади була боротьба з пауперизацією, яка досягла серед
євреїв колосальних розмірів. З 1924 року діяльність євсекцій по працевлаштуванню
“декласованих елементів” виявлялась у сприянні направленню євреїв у промисловість і
сільське господарство, в керівництві створенням ТЗЕТу, в пропаганді Біробіджанського
проекту. Головне своє завдання члени євсекцій бачили в “комуністичному вихованні
єврейських мас” і виступали на місцях ініціаторами ліквідації общинних інституцій,
агітували за закриття синагог, шельмували рабинів, різників тощо. Боротьба євсекцій за
створення радянської єврейської культури і впровадження комуністичної ідеології
супроводжувалась нігілістичним ставленням до минулого єврейського народу,
негативною оцінкою діяльності “дрібнобуржуазних і антирадянських” єврейських
лівих партій, сіоністського руху. Одночасно євсекції проводили ідею “ідишизації”,
допомагали створювати суди і місцеві Ради, в яких офіційною мовою був ідиш (на 1931
рік в Україні таких судів було 46, місцевих Рад більше 150, із них три – районних) [16].
Діяльність євсекцій парадоксальним чином перетворювала їх із “технічного
апарату” залучення євреїв “до соціалістичного будівництва” в центр консолідації
єврейського життя. Ця обставина стала головним об’єктом полеміки, яка розгорнулась
на нараді євсекцій в 1926 р. Прибічники форсування асиміляції радянського єврейства
оголосили будь-яку особливу роботу серед євреїв “націоналістичним ухилом”, тоді як
частина членів євсекцій вважала таку роботу необхідним заходом збереження
єврейського народу. ЦК ВКП(б) оцінив другий погляд як “націоналістичні тенденції в
роботі євсекцій” і зразу після наради євсекцій прийняв рішення про перетворення їх в
Єврейське бюро, що скорочувало їхні повноваження. У січні 1930 р. Єврейське бюро
було закрито в порядку загального рішення про ліквідацію національних секцій у
ВКП(б). Діяльність євсекцій була останньою спробою налагодити будь-які форми
єврейського життя в межах радянського ладу і комуністичної ідеології. Досвід євсекцій
показав повну несумісність будь-якої єврейської ініціативи, яка носила навіть
комуністичний характер, з партійним і державним режимом, встановленим в СРСР.
В 1930 році відбулась нова адміністративно-територіальна реформа. Постановою
ВУЦВКу та РНК УСРР від 2 вересня 1930 року ліквідовувалися округи. З цього часу
робота райвиконкомів базувалась на двох взаємовиключаючих засадах: повній
самостійності та цілковитій відповідальності за правильне і своєчасне виконання
заходів партії. Була зруйнована система обслуговування нацменшин: окрбюро в
справах нацменшин розформували, а нову структуру не створили. Те, що залишалось
від старої (Інститут уповноважених при РВК) виявилося неефективним, бо окрбюро
несли основний тягар координаційної, виконавчої і керівної роботи (на своєму рівні).
Розрив зв’язку між центральними органами у справах нацменшин та їх низовими
підрозділами в районах призвів до втрати контролю з боку центру, до занепаду, а
інколи і до згортання роботи на місцях. У проекті штатів РВК, розробленому ЦК РСІ,
не передбачалось штатної посади в справах нацменшин, на що вказувалось у
доповідній записці секретаря президії ВУЦВКу Василенка до ЦК КП(б)У від 9 жовтня
1930 року. Президія ВУЦВК видала постанову від 15 січня 1931 року „Про введення до
штатів деяких РВК посади інструктора по роботі серед національних меншин”, згідно з
якою в районах, де нацменшини становили не менше 10% від загальної кількості
населення, вводилися штатні інструктори (виключення було зроблено для п’яти
районів, в яких нацменшини становили менше 10%, але проживали компактними
групами). Усього вводились 110 посад, з яких 41 – по єврейській лінії, 34 – по
польській, 16 – по російській. На середину 1930-х років їх кількість зросла до 130 [17].
В 1932 р. були утворені області. Того ж року при облвиконкомах створили комісії
у справах нацменшин. Перед ними ставилися завдання: здійснення заходів у галузі
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національної політики на території області; проведення роботи щодо забезпечення
правового стану нацменшин, подальше їх залучення до радянського будівництва;
сприяння економічному та культурному розвитку. Поступово робота серед нацменшин
почала втрачати свою актуальність. Про це свідчить ставлення органів управління та
відношення низових владних структур до цієї роботи. У цілому, як вказувалось в листі
ЦК НМ до обласних комісій в справах нацменшин від 20 липня 1932 р., стан роботи і
забезпечення їх кадрами у порівнянні з минулими роками значно погіршилися.
Центральні органи влади стали на шлях спрощення управлінської структури. На
засіданні секретаріату ВУЦВКу від 26 липня 1934 р. розглядалось питання „Про
організацію відділів та встановлення посад інструкторів по роботі серед національних
меншин”. Вирішили ліквідувати всі комісії по роботі серед нацменшин при обласних,
районних виконавчих комітетах та при міськрадах. Натомість у Вінницькому,
Дніпропетровському,
Донецькому,
Київському,
Одеському
облвиконкомах
пропонувалось утворити відділи по роботі серед нацменшин у складі завідуючого та
двох інструкторів; при оргвідділах міськрад, підпорядкованих облвиконкомам, –
посаду інструктора; посада інструктора в справах нацменшин зберігалася при тих
райвиконкомах, де вона була встановлена постановою ВУЦВК від 15 січня 1931 р. [18].
В 1930-ті роки сталінським керівництвом у країні проводилась жорстка
репресивна політика, яка проходила під гаслом необхідності боротьби з „буржуазним
націоналізмом”. Під час цієї боротьби були знищені національно-культурні заклади. У
квітні 1938 року ЦК КП(б)У прийняв постанову „Про реорганізацію шкіл на Україні”, в
якій створення навчальних закладів з викладанням мовами національних меншостей
кваліфікувалося як „насадження” особливих національних шкіл, які стали осередками
„буржуазно-націоналістичного впливу на дітей”, а їх функціонування визнавалося
„недоцільним та шкідливим”. Учнів переводили в школи з українською і російською
мовами викладання. Усю роботу щодо реорганізації національних шкіл проводили
поспішно і її планувалося закінчити до серпня 1938 року [19].
В 30-ті роки відбулось повне і остаточне злиття роботи серед різних
національностей України із загальнорадянською, її централізація та підпорядкування
внутрішньополітичним заходам у країні, про що свідчить реорганізація органів
управління в справах нацменшин. ЦК НМ при ВУЦВК проіснував до 1941 року.
Починаючи з 30-х років його діяльність, як і місцевих структур, була позбавлена будьякої самостійності та спрямована не на задоволення потреб нацменшин, а на виконання
внутрішньополітичних кампаній. Зміцнення політичного режиму перетворювало
вказану структуру на формальний придаток до виконавчої гілки радянської влади.
Система управління справами нацменшин стала складовою частиною партійнорадянського апарату. Повна ієрархічна залежність низових ланок управління від
вищестоящих не дозволила національним процесам зайняти самостійне місце в
суспільному житті країни, підпорядковувала національну політику різним політичним
акціям. По суті, був демонтований механізм управління національними відносинами, а
сам процес їх вільного розвитку фактично загнаний в жорстко централізовані
бюрократичні рамки. Грубі перекручення методів соціалістичного будівництва не
могли не вплинути негативно на національні відносини. Все менше уваги приділялось
багатьом назрілим питанням національного життя.
Деформація в проголошених радянською владою принципах здійснення
національної політики 1930-х років відчувається і сьогодні. Існує безпосередній зв’язок
сучасних проблем у національних відносинах з недооцінкою в минулому реальних
суспільних процесів у національній сфері, які не враховувались у проведенні політики
радянською владою в міжвоєнний період.
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РЕЗЮМЕ
В статті аналізуються матеріали, що висвітлюють національну політику
радянської влади в міжвоєнний період, процес безперервного пошуку нею форм і
інструментів управління багаточисельними етнічними меншинами на території УСРР, а
також особливості її реалізації, результати і наслідки.
Ключові слова:
етнополітика, радянська влада, національні меншини,
коренізація.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются материалы, освещающие национальную политику
советской власти в межвоенный период, процесс непрерывного поиска ею форм и
инструментов управления многочисленными этническими меньшинами на территории
УССР, а также особенности ее реализации, результаты и последствия.
Ключевые слова: этнополитика, советская власть, национальные меньшинства,
коренизация.
SUMMARY
The present article concentrates on analyzing of Soviet nationality policy during the
interwar period. Special attention is given to the process uninterrupted search of the forms and
instruments of ruling by a lot of ethnic minorities in Ukrainian SSR by Soviet organs. It is
demonstrated particularities of realization Soviet nationality policy, consequences and sequels
of this policy.
Key words: ethnical policy, Soviet power, national minorities, corenizaion.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНО-ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛІ
ТА ЗАКОНУ
Т. Неприцька
Актуальність статті зумовлена тим, що одним із найважливіших засобів
узгодження волі народу і діяльності владної політичної еліти повинна бути постійно
функціонуюча політична відповідальність. Але через те, що в Україні дотепер не
склалися політичні традиції, становлення інституту політичної відповідальності на
практиці супроводжується великими труднощами.
Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні сутності такого поняття
«партійно-парламентська відповідальність», вивченні історії та сучасної специфіки
впровадження імперативного мандату у світовій та вітчизняній практиці та з’ясуванні
доцільності його запровадження, як форми партійно-парламентської відповідальності,
української еліти.
Сьогодні українські дослідники розробляють окремі інституційні аспекти
проблеми відповідальності влади, що знаходяться на перетинанні політичної та
правової сфер, як то питання інституту імпічменту, парламентської відповідальності
уряду, механізмів політичної відповідальності у контексті забезпечення верховенства
народу в політичній системі України. [1;2;3;4]. Цікавою є робота Т.Бутирської, яка
стосується нагальної проблеми відповідальності політиків за власні обіцянки. Зокрема,
авторка наголошує: «в Україні вкрай необхідно ухвалити закон про відповідальність за
виконання політичних обіцянок, що зобов’яже політиків ставити перед державною
службою реальні, а не популістські цілі» [5].
В теорії ми спостерігаємо деяку підміну поняття «політична відповідальність».
Оперуючи цим терміном, насправді застосовуються такі поняття як «соціальна
відповідальність»; «державно-правова відповідальність»; «юридична відповідальність»;
«правова
відповідальність»;
«конституційна
відповідальність»,
«партійна
© Неприцька Т., 2010
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відповідальність»; «відповідальність уряду»; «професійна відповідальність» тощо. Таке
поняття як «партійно-парламентська відповідальність» в сучасній науковій літературі
також відсутнє.
Крім того, з огляду на закон про вибори за пропорційною основою, представники
різних політичних партій опиняються в парламенті, утворюють партійну коаліцію. Одні
члени партійних організацій стають парламентаріями, інші — йдуть працювати в уряд,
чи в органи виконавчої влади на місцях. Більш того — вони автоматично заповнюють
вищу елітарну нішу, стають владною політичною елітою, принаймні за формальною
(функціональною) ознакою. В свою чергу ціннісний підхід до розуміння політичної
еліти, на наш погляд, опосередковується саме аспектом її конкретних дій і
відповідальністю перед суспільством. А партійно-парламентська відповідальність в
цьому відношенні виступає, з одного боку, як форма політичної відповідальності, а з
іншого — певний синтез відповідальності конституційно-правової, урядової, партійної,
моральної, і представляє концентрований вираз саме відповідальності політичної.
З рештою, саме в парламентській діяльності знаходить свій вияв професійна
відповідальність політико-владної еліти.
Але це не означає, що партійно-парламентська відповідальність замінює собою
якийсь конкретний її різновид. Політична відповідальність не може розглядатися в
якості складового елементу так званої «ретроспективної» конституційної
відповідальності. В результаті проведеного дослідження, доходимо висновку, що,
наприклад, «позитивною» конституційною відповідальністю парламентарія слід
вважати відповідальний стан парламентарія за виконання покладених на нього функцій
перед народом (вільний та змішаний тип мандату) чи перед виборцями відповідного
виборчого округу (імперативний тип мандату), що виникає в момент набуття особою
статусу члена парламенту та припиняється в момент припинення такого спеціального
статусу особи, тобто носить триваючий характер протягом часу дії представницького
мандату.
Відповідно, «позитивна» конституційна відповідальність народного депутата
України – це його відповідальний стан за виконання покладених на нього функцій
перед народом України, що виникає в момент визнання його обраним за рішенням
Центральної виборчої комісії України і діє до моменту припинення дії мандату
народного депутата України.
Але яким чином визначити власне політичну відповідальність політичного діяча?
Випливає своєрідний симбіоз конституційно-правової та політичної відповідальності.
На нашу думку, слід погодитися із аргументами О. Мельник: все, що виходить за межі
нормативного закріплення, є відповідальністю політичною і полягає у «позбавленні
права здійснювати державну владу шляхом вилучення зі сфери політики». Політична
відповідальність, за великим рахунком, є позаправовим примусом, який обумовлюється
розбіжністю поглядів суб'єктів політичної боротьби з приводу здійснення державної
політики і розміщенням політичних сил на даний момент часу. І не тільки розбіжністю
поглядів.
На наш погляд, в якості своєрідного сембіозу політико-партійної й моральної
відповідальності представників української вищої владної еліти сьогодні виступає
принцип імперативного мандату. Однак слід зазначити, що поняття політичної
відповідальності, що опосередковується дією імперативного мандату, по-перше,
вигладяє досить суперечливо в практичній площині його впровадження, а, по-друге,
стосується не усього депутатського корпусу представників вищої еліти. Цей парадокс
змушує нас більш детально зупинитися на сутності імеративного мандату, як
практичному втіленню політичної відповідальності.
Так, 12 січня 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний
мандат, але лише для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за
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пропорційною виборчою системою, яка передбачає заборону переходу між фракціями
депутатів місцевих рад. Схвалений 12 січня 2007 року закон суворо заборонив
депутатам кримських законодавчих зборів і представникам місцевих рад змінювати
фракційну «прописку». Відповідно до закону, повноваження депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим припиняються достроково без рішення Верховної Ради
Автономної республіки Крим у разі відкликання його політичною партією, (виборчим
блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його
обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Використання «політичних наручників» для членів Верховної Ради було
узаконене у грудні 2004-го, після внесення відповідних змін у Конституцію. У 2007-му
настала черга регіональних «парламентаріїв».
Депутат може бути відкликаний виборцями та відповідною політичною партією
на підставі:
1) порушення депутатом Конституції і законів України, інших актів законодавства
України, Конституції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим;
2) незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених цим Законом та
іншими законами України;
3) використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях,
систематичне порушення норм етики і моралі [6].
Однак те, що наші політики називають «імперативним мандатом», насправді не
зовсім ним є. Термін «мандат» (від латинського mandatum — доручення) означає
документ, що засвідчує права та повноваження будь-якої особи [7]. Таким чином, під
депутатським мандатом прийнято розуміти документ, що доводить законність
повноважень (прав і обов‘язків) депутата як члена представницького органу влади.
Сьогодні зазвичай виділяють два типи депутатського мандату: імперативний
мандат та вільний мандат. Під імперативним мандатом прийнято розуміти систему
відносин, в якій депутат розглядається лише як уповноважений своїх виборців. Але
слід зазначити, що в науковій літературі не існує єдності в розумінні змісту
імперативного мандату. Так, К. Арановський імперативним мандатом називає
обов‘язок депутата слідувати інструкціям (наказам) виборців, якими депутат зв‘язує
себе перед виборцями та несе відповідальність за невиконання своїх зобов‘язань, зміст
яких полягає у відмові виборців підтримувати депутата на чергових виборах і навіть у
відкликанні (достроковому припиненні повноважень) парламентаря, що не виправдав
виказаної йому довіри [8]. Отже, імперативний мандат складається з двох елементів:
наказів виборців та права відклику депутата виборцями.
В радянському правовому полі інститут наказів як один з елементів імперативного
мандату вперше з’являється у доповіді про землю на ІІ Всеросійському з‘їзді Рад.
Доповідь включала в себе пункт про наказ земельним комітетам на підставі 242 наказів
місцевих Рад селянських депутатів. Після цього, положення, присвячене наказам
виборців з‘являється в статті 102 Конституції СРСР 1977 року та в подальшому
знаходить своє нормативне закріплення в Конституціях радянських республік.
Наступний елемент імперативного мандата – відкликання депутата. Правовий
інститут відкликання депутата – це специфічний інститут народовладдя, який
встановлює взаємини громади (виборців) з обраним нею депутатом. Іншими словами
можна сказати, що відкликання депутата місцевої ради є однією з форм прямої
(безпосередньої) демократії та є певною гарантією посилення відповідальності
народних представників.
Цікаво, що винахідником процедури відкликання у постцарській Росії був
особисто Ленін. Восени 1917-го він власноручно підготував законопроект, який ліг в
основу грудневого декрету ВЦВК «Про право відкликання делегатів» від 04 грудня
1917 року. Конституція СРСР 1936 року запровадила можливість відкликання депутатів
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за рішенням більшості виборців округу, але нормативного закріплення процесуальних
норм механізму відкликання не було. Перший законодавчий акт за цими питаннями
було прийнято Верховною Радою СРСР лише 30 жовтня 1959 року, тобто через 42 роки
після проголошення інституту відкликання. Згідно норм Закону «Про порядок
відкликання депутатів Верховної Ради СРСР» [9] повноваженнями з приводу
відкликання депутата наділялись не виборці, а виборчі органи громадських організацій,
які приймали рішення про відкликання, та визнавали його підстави.
Третій елемент імперативності мандата – звітування депутатів перед виборцями –
також не набув свого чіткого нормативного регулювання. Чи міг вважатись звітом
депутата його виступ перед виборцями округу, від якого його було обрано? Чи міг
вважатись звітом виступ по радіо, телебаченню, виступ у пресі, або тільки
безпосередньо перед виборцями? Не були вирішені в повному обсязі проблеми
визначення періодичності звітів, порядку їх проведення, оформлення їх змісту, кворуму
зборів виборців.
Аналіз вищенаведених елементів імперативного депутатського мандату, що
знайшли своє відображення в законодавстві, доводить існування ряду недоліків у
правовому регулюванні та практичній реалізації імперативного мандату, що призвело
до появи різних точок зору на відсутність підстав його закріплення.
Так, О.Безуглов наводить наступні три підстави, що піддають сумніву
ефективність імперативного мандата: по-перше, виборці далеко не по всіх питаннях, в
рішенні яких приймає участь депутат, висловлюють свою точку зору, по-друге,
надавши наказ або виразивши свою волю в іншій формі, виборці можуть не володіти
відомостями про обставини, що існують об‘єктивно та впливають на формування
громадської думки і, по-третє, окрім зв‘язку між депутатом та виборцями округу, існує
стійкий зв‘язок між депутатом та Радою, до складу якої його обрано [10].
Отже, вивчаючи досвід застосування імперативного мандата, слід відзначити
декількі особливості. Інструмент відповідальності, котрий ми описуємо, безболісно
приживався в тих політичних системах, у яких:
— спостерігалася тенденція до концентрації влади в одних руках, аж до злиття
законотворчих, управлінських та судових функцій;
— джерелом влади де-юре і (або) де-факто вважався не народ, а сама держава.
Держав, які користуються інструментом імперативного мандата, не так і багато.
Останньою стала Росія, яка в 2008 році узаконила заборону на перехід із фракції у
фракцію для членів Держдуми та депутатів регіональних законодавчих зборів. У
цивілізованих країнах його вважають антидемократичним елементом, а в авторитарних
і тоталітарних державах є інші засоби впливу на неслухняних законодавців. У Франції
імперативний мандат заборонено категорично, що відповідним чином закріплено в
конституції. Інститут імперативного мандата, крім РФ, передбачений ще на Кубі, у
Китаї, КНДР, В’єтнамі, Індії, ПАР, Нігерії та Вануату. Сьогодні — в Україні [11].
Однак, статус імперативного мандату в нашій країні постійно залежить не від
об’єктивності обставин його існування, а від політичної доцільності і, нажаль,
ситуативної мотивації політичних сил.
Так, закон про запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад
було внесено з ініціативи БЮТ. Цей блок регулярно зазнає втрат через масовий
характер перебіжок у «ворожі» фракції. Соратники Ю. Тимошенко майже одностайно
віддають свої голоси за легалізацію «партійного кріпосництва» і кажуть про
відновлення прав виборців, порушених перебіжчиками. Але їхні недавні соратники з
«Нашої України» у повному складі не голосували.
Слід згадати, що депутати БЮТ (наприклад, Андрій Шкіль) нещадно критикували
імперативний мандат у парламенті минулого скликання. Влітку 2006-го Д. Видрін
висловився цілком однозначно: «Нам потрібно скасувати імперативний мандат для
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депутатів, дозволити їм створювати фракції за бажанням…» [12]. Але у січні 2007 року
він голосував за імперативний мандат, як і А Шкіль.
Отже, в цілому розгледіти вигоди для країни від ухвалення імперативного
мандату складно. Імперативний мандат вигідний майже усім політичним силам,
оскільки практично всі вони планувались як «авторитарні» чи «вождистські» проекти.
«Закон про імперативний мандат для місцевих депутатів дає лідерам фракцій в
місцевих радах можливість шантажувати депутатів, оскільки він закладає механізм
лише односторонньої відповідальності», – заявив депутат міської ради Теодор Дяків
[13].
На основі вищесказаного можна зробити висновок, що в сучасних умовах
державотворення імперативний мандат в буквальному значенні є нежиттєздатним
інститутом. Навіть якщо розуміти імперативний мандат менш жорстко, а саме як
обов‘язок парламентаря слідувати волі всіх виборців, коли вона прямо виражена, при
вільній діяльності в решті випадків ми знову повертаємось до ситуації в якій, якщо
парламентар вважає виражену волю своїх виборців такою, що не відповідає
національним інтересам, він зобов‘язаний виконувати її або подавати у відставку чи
піддатися відкликанню. Імперативний мандат не відповідає системному веденню
суспільства, він базується на сприйманні суспільства лише як простої суми складових
частин, а не як єдиного цілого з його особливими якостями та інтересами.
Перспективи подальшого дослідження автор бачить у проведенні наукових
пошуків у царині українського парламентаризму та його соціальної основи.
РЕЗЮМЕ
В статті аналізується патійно-парламентська відповідальність. Робиться висновок
про недоцільність використання імперативного мандату в Україні.
Ключові слова: парламентська відповідальність, імперативний мандат, депутат.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется партийно-парламентская ответственность. Делается вывод
о нецелесообразности использования императивного мандата в Украине.
Ключевые слова: парламентская ответственность, императивный мандат,
депутат.
SUMMARY
In the article the responsibility of political parties in the parliament is being analyzed. A
conclusion has been made that the usage of the imperative mandate is inappropriate in
Ukraine.
Key words: parliamentary responsibility, imperative mandate, Member of Parliament.
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ВПЛИВ РОЗКОЛУ МІЖ УПЦ ТА УГКЦ НА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ
УКРАЇНЦІВ У ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
М.Є.Чайкова
Національні та релігійні питання в Україні, будучи важливими і як складові
політичних, державотворчих, духовних процесів, надзвичайно актуалізувалися у
зв’язку із побудовою нової української держави. Перебудова та побудова національної
свідомості стала поштовхом до кардинальних духовних, зокрема релігійних, змін у
суспільстві. Національні і релігійні зрушення означили ряд проблеми (національна
релігія і національна церква українців, міжправославний конфлікт, католицькоправославні протистояння, суперечності між історичними й новими релігіями),
вирішення яких вбачається певними прошарками українського політикуму в
утвердженні в Україні своєї помісної православної церкви, поєднанні православних і
католиків тощо. В даний час в Україні виникла нагальна необхідність чітко
сформулювати розуміння національної ідентичності для кожного особисто і для народу
в цілому. Національна ідентичність складається з ряду факторів, одним з яких є
віросповідання. Для нашої країни це – Православна віра. Для сучасної політичної науки
актуальним є питання про роль віросповідання у формуванні національної ідентичності
і в консолідації народу на основі релігійної ідентичності, або, навпаки, розколу за
© Чайкова М.Є., 2010
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ознакою віросповідання, особливо в конфліктних умовах, які на сьогоднішній день
характерні для України.
Науковим вивченням проблеми національної ідентифікації в Україні крізь призму
релігійного фактору і, зокрема, конфесійного розколу, займалися таки вчені як
М.Гордієнко [1], П.Лакійчук [2], М.Щербата [3], М.Рябчук [4], які зосереджують увагу
своїх досліджень на відсталості одного – східного варіанту української свідомості на
відміну від західного.
Джерельна база дослідження включає великий обсяг статистичних матеріалів для
ілюстрації релігійного розподілу в Україні: матеріали Державного комітету України у
справах національностей та релігій про мережу церков і релігійних організацій в
Україні станом на 1 січня 2009 року, дані Інституту соціології НАН України та ін., а
також публікації в періодичних виданнях, переважною більшістю в наукових журналах.
Мета даної статті полягає у визначенні характеру впливу конфесійного розколу
між Українською Православною Церквою і Українською греко-католицькою церквою
на процес національної ідентифікації українців у контексті політичних трансформацій в
Україні в пострадянський період та окреслити прийнятні напрями державної політики
щодо релігійної складової національної ідентифікації українців.
Питання про національну ідентифікацію в Україні необхідно розглядати з
позиції наявності релігійно-конфесійного розколу, який став визначальним для
формування різних систем світосприйняття українців. Спроби штучного об’єднання –
«націєтворення», які були зроблені в ході політичних трансформацій після 1991 року не
спроможні подолати існуючі протиріччя, але лише провокують нові.
Релігійний фактор в останні два десятиріччя стає все більш впливовим – зростає
кількість віруючих та ступінь залучення релігійної ідентичності до процесу
національної ідентифікації українців, а також до політичного процесу в Україні. Це
підтверджується чисельним зростанням (з 12,5 до 33,8 тисяч) за пострадянський період
релігійних громад в Україні і є безперечним свідченням поширення віри в Бога,
відродження властивих українському народові церковних традицій [5]. В останні роки
фактичні темпи зростання в середньому складали приблизно 5-6% щороку (Рис. 1.)

Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих та незареєстрованих релігійних
організацій в Україні в 1999 – 2008 рр. [6]
Зростає відповідно релігійність населення України, за даними опитувань на 2009
рік 89,5% респондентів віднесли себе до того чи іншого релігійного сповідання (Рис.2.).
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Рис. 2. Співвідношення релігійних та нерелігійних серед населення України, % [7]
Показово, що Україна є найбільшою православною державою світу (більш ніж 17
тисяч православних приходів), православні общини складають біля 50% від загальної
кількості зареєстрованих релігійних організацій [8]. Православні різних конфесій, в
тому числі «нецерковні» православні складають 82,4% від усіх віруючих в Україні.
Наступними за чисельністю йдуть греко-католики (7,7%) [9], які представлені
переважно у Західному регіоні України [10].
При цьому існують дві основні лінії релігійно-конфесійного протистояння. Перша
– міжправославна, тобто між Українською православною церквою в єднанні з
Московським Патріархатом (УПЦ МП), самопроголошеними Українською
православною церквою Київського Патріархату (УПЦ КП) та Українською
автокефальною православною церквою (УАПЦ). І друга – православно-католицька,
тобто між усіма відгалуженнями українського православ’я, з одного боку, та римо- й
греко-католиками − з іншого, проблемі якої розглядається в даній статті.
УГКЦ налічує 3 728 приходів, переважна більшість з яких знаходяться у в 4
областях України: Львівська (1 551), Тернопільська (792), Івано-Франківська (683),
Закарпатська (410), що становить 92% від загальної кількості по Україні [11].
Серед українських вчених існує поширена думка, що Західна Україна, яка має
більш високий рівень релігійності відповідно має і більш високий рівень національної
свідомості і за рахунок цього оформлену національну ідентичність, на відміну від
східних українців. Це, в свою чергу, заважає розбудові єдиної української нації.
Розвинена релігійна мережа сприяє більшій залученості населення до діяльності
громад, їхній конфесійній активності, істотно впливає на політичні орієнтації,
громадянську активність віруючих. Це не останній чинник поширення впливу в
західних областях націоналістичних партій, західноєвропейських орієнтацій, русофобії,
у східних – ліберальних поглядів, колективістських традицій, інтернаціоналізму
(наприклад, такі вчені як Кошетар У.П. [12], Щербата М.С. [13]; Пахльовська О.Є. [14];
Гордієнко М. [15]).
Проте, факти вказують на дещо інший ракурс проблеми. Дійсно, для Західного
регіону характерна висока релігійність – серед різних конфесійних груп найвища
релігійність притаманна греко-католикам: середній бал 5,16 проти 4,63 православних у
цілому. При цьому релігійність за самооцінками вища серед «церковних» православних
порівняно з «нецерковними», а також у прихильників православної церкви
Московського патріархату [16]. Це багато в чому обумовлено різними умовами
виховання: для Західного регіону характерне виховання в сім’ї людини з дитинства в
релігійному та національному дусі, на відміну від інших регіонів, де ця традиція була
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зруйнована 70-річним атеїстичним періодом історії. Проте серед православних значно
вищій відсоток тих, хто прийшов до віри самостійно, зробив свідомий вибір (Табл. 1.).
Таблиця 1 [17].
Тривалість віри в Бога серед православних та греко-католиків (%)
Варіанти відповідей
Зараз я вірю у
Групи віруючих
Я вірю у Бога зараз і
Бога, проте колись
Важко сказати
завжди вірив
не вірив
Греко-католики
3,6
92,8
3,6
Православні
26,3
60,8
12,9
Властивим для українського народу з часів Київської Русі було Православ’я, яке
досі сповідує переважна більшість громадян Центральної та Східної України. При
цьому, західноукраїнська релігійність відноситься до зовсім іншої світоглядної
парадигми, а отже і національної ідентифікації. Західні області, де домінує грекокатолицизм, що знаходиться під юрисдикцією Папи Римського, історично орієнтовані
на західні цінності, традиції і норми і готові підтримати вступ до Євросоюзу і НАТО.
Православна ж частина України з недовір’ям відноситься до західних цінностей,
традицій, норм, а також до інтеграції до Євросоюзу і НАТО як потенційно можливої.
Саме тому, підходи до створення «Єдиної Соборної України» принципово
відрізняються на Заході і Сході. Для Заходу – це орієнтація на католицьку Європу та
Ватикан, євроатлантичну інтеграцію, для Сходу – розбудова православно-слов’янської
цивілізації разом православними країнами Росії і Білорусі [14]. Це проявляється і в
тому, що громадяни різних конфесій по-різному (позитивно чи негативно) реагують на
стан і перспективи державної політики. Дані, які стосуються вступу до Євросоюзу
(Табл. 2), засвідчують, що ставлення православних до нього неістотно відрізняються
від показників за вибіркою. Це й зрозуміло, так як православна ідентичність переважає
в Україні, разом з тим греко-католики демонструють більш наполегливе прагнення до
Європи.
Таблиця 2 [18].
Позиції конфесійно ідентифікованих громадян відносно вступу України
до Євросоюзу, %
«Як Ви ставитесь до вступу України до Європейського Союзу?»
Варіанти
Скоріш негативно
Важко відповісти
Скоріш
відповідей
позитивно
Православ’я
17,4
40,4
42,1
Греко-католицизм
4,9
19,7
75,4
За вибіркою
17,4
38,9
43,1
Відмінність по відношенню до можливості приєднання України до союзу Росії і
Білорусі між православними УПЦ, «просто православними» і греко-католіками також
цілком зрозуміла (Табл. 3). Тяжіння до слов’янських країн властиве практично для всіх
православних юрисдикцій і ні в якому разі не свідчить про неоформлену національну
ідентичність, як то прийнято вважати серед західноукраїнських дослідників.
Таблиця 3 [19].
Позиції конфесійно ідентифікованих громадян відносно можливого приєднання
України до союзу Росії та Білорусі, %
«Як Ви ставитесь до ідеї приєднання України до союзу Росії і Білорусі?»
Варіанти
Скоріш негативно
Важко відповісти
Скоріш
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відповідей
Православ’я
Греко-католицизм
За вибіркою

16,6
69,7
20,2

20,2
20,5
20,4

позитивно
63,1
9,8
59,1

Протилежні показники демонструє розподіл відповідей з проблеми
євроатлантичної інтеграції (Табл. 4). Якщо серед греко-католиків процент тих, хто
симпатизує і прагне в НАТО, значно вищій, ніж за вибіркою, то православні УПЦ
демонструють високий негативізм відносно НАТО.
Таблиця 4 [20].
Позиції конфесійно ідентифікованих громадян відносно вступу України до НАТО, %
«Як Ви ставитесь до вступу України до НАТО?»
Варіанти
Скоріш негативно
Важко відповісти
Скоріш
відповідей
позитивно
Православ’я
62,3
26,5
11,2
Греко-католицизм
13,1
41,8
45,1
За вибіркою
58,1
28,2
13,2
Таким чином, емпіричні дані підтверджують, що бачення майбутнього розвитку
Української держави в значній мірі залежать від конфесійної ідентичності українців.
Українські православні переважно усвідомлюють себе частиною православної
цивілізації і демонструють симпатії до Росії і Білорусі. У групі «просто православні» і
православні УПЦ показники негативного відношення до НАТО найбільш високі, у
протилежність греко-католикам, які продемонстрували готовність порушити
позаблоковий статус України.
Тому ми можемо стверджувати про співіснування двох національних
ідентифікацій, які наявні в державі Україна і складають феномен її унікальності.
Історичний шлях, яким прямували українці греко-католицького віросповідання
розійшовся зі шляхом всього іншого українського народу, тому, на наш погляд, і це
підтверджується досвідом державотворення в Україні, некоректним є уніфікація одного
з типів національної ідентифікації українців.
Як перспектива подальшої розробки даної проблеми вбачається пошук шляхів для
подолання цих розбіжностей. На мою думку, необхідно, по-перше, припинити політику
провокацій з найбільш суперечливих питань (таких як ставлення до Великої
Вітчизняної війни, мовні питання, питання про євроінтеграцію та приєднання до НАТО
і т.д.), а по-друге, необхідне глибоке розуміння і широке обговорення першопричин цих
розбіжностей і ретельний пошук унікальної золотої середини в державній політиці
України щодо їх згладжування.
РЕЗЮМЕ
Запропонована стаття висвітлює основні складові впливу розколу між
Українською Православною Церквою (Московського Патріархату) та Українською
греко-католицькою церквою на національну ідентифікацію українців у період
починаючи з розпаду СРСР і до сьогодення. Використовуючи статистичні дані, автор
доводить, що розкол у православ’ї суттєво впливає не тільки на духовну сферу життя
суспільства, а й політичні погляди, геополітичні орієнтири і в логічному своєму
завершенні призводить до формування двох принципово різних національних
ідентифікацій у українців, що, в свою чергу, може стати причиною цивілізаційного
конфлікту.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные составляющие влияния раскола между
Украинской Православной Церковью (Московского Патриархата) и Украинской грекокатолической церковью на национальную идентификацию украинцев в период, начиная
с распада СССР и до сегодняшнего дня. Используя статистические данные, автор
доказывает, что раскол в православии существенно влияет не только на духовную
сферу жизни общества, но и на политические взгляды, геополитические ориентиры и в
логическом своем завершении приводит к формированию двух принципиально разных
национальных идентификаций у украинцев, что, в свою очередь, может стать причиной
цивилизационного конфликта.
Ключевые слова: национальная идентификация, религиозность, Украинская
Православная Церковь, религиозный раскол, Украинская греко-католическая церковь,
государствостроение.
SUMMARY
The article shows the key elements in the split between the Ukrainian Orthodox Church
(Moscow Patriarchate), Ukrainian Greek Catholic Church on Ukrainian national identity in
the period since the collapse of the Soviet Union and to today. Using statistical data, the
author argues that the split in the Orthodox influences not only the spiritual aspects of society,
but also political views, and geopolitical orientations to its logical conclusion leads to the
formation of two fundamentally different national identifications in Ukrainian, which in turn
may cause a conflict of civilization.
Keywords: national identity, religion, Ukrainian Orthodox Church, religious schism,
the Ukrainian Greek Catholic Church.
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Рецензії
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В РОКИ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ЧИННИК ПЕРЕМОЖНОЇ ВІТАЛЬНОСТІ НАРОДУ
Рецензія на монографію І.М. Грідіної «Духовне життя населення України у роки
Другої світової війни (1939-1945): Монографія. – Донецьк: ДонНУ,
2010. – 419 с.»
О.В. Стяжкіна
Духовне життя населення України в роки Другої світової війни – це простір
дослідження, гідне пересування яким було і залишається дуже важкою справою для
історика. У фахівця, що наближається до кордонів цієї проблематики, завжди є
небезпечна зброя: власна рефлексія, власний (чи родинний) досвід і спокуса видати за
універсальні ці самі власні, обумовлені соціальними, культурними, біографічними
чинниками, позиції.
© Стяжкіна О.В., 2010
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За А. Щюцем, кожний вчений має змінити свою особистісну біографічну ситуацію
на наукову1. Однак навряд чи ця зміна може статися автоматично і навряд чи
відсторонитися від власної рефлексії можливо там, де тема є «гарячою», а пам'ять про неї
– і досі болісною.
Перше, що треба відзначити, рецензуючи цю цікаву і інноваційну роботу, це
послідовна позиція авторки, яка історизуючи саму себе, точно визначивши своє місце і
свій час, взяла вірну методологічну інтонацію і створила текст, який не промовляє від
імені Народу, Історії чи Держави, а, насичуючись фактами, дає можливість почути
голоси людей, чиє духовне життя, повсякденні практики, порядки роздумів, ментальність
є предметом даного дослідження.
Новизною позначений і ракурс, кут зору на духовне життя населення. Не
інституційні системи як-то школи, театри, книгарні, засоби масової інформації, художня
література, а власне те, що є усталеним, але й мінливим підґрунтям духовного життя –
мова, свідомість, самовідчуття, віра – були введені у фокус дослідження. Це перша
спроба подібної реконструкції і аналізу духовного життя населення, зроблена у
вітчизняній (і ширше – європейській) історіографії. Вважаємо, що ця спроба виявилась
вдалою, а відкритий нею напрям дослідження – перспективним і таким, що дозволяє
сформувати нові механізми пошуку і аналізу джерел, нові способи розгляду
фактологічного матеріалу, нові принципи осмислення як феномену духовного життя, так
і великого наративу Другої світової війни.
Визначивши у якості методології історичну антропологію, І.М. Грідіна дотрималась
методологічних засад не тільки при чіткому та послідовному формулюванні мети і
завдань, але й при відборі джерел, постановці питань до офіційних та его-документів,
при широкому залученні до аналізу «свідоцтв» епохи у вигляді художніх та візуальних
знаків, фольклорних матеріалів тощо.
Сильним місцем монографії є, з одного боку, смілива постановка новітніх, таких,
що ніколи не підіймались раніше, наукових задач (і пов'язаний з цим вибір
термінологічного поля, методів і принципів дослідження). З іншого боку, міцна,
всеосяжна аргументація власної концепції, думок, положень відповідними (часто-густо
введеними уперше до наукового обігу) джерелами.
Монографія складається з п’яти частин, кожна з яких є продуманою і завершеною
науковою розвідкою, а всі вони є поєднаними логікою авторської концепції аналізу
духовного життя населення України у роки Другої світової війни.
Перший розділ, традиційно присвячений обґрунтуванню теоретичних положень,
характеристиці джерел, вивченню аргументацій і концепцій попередників, виглядає
ґрунтовним і цікавим.
Авторці вдалося вибудувати логічну і розгалужену схему нарощування знань з
обраної теми, однак не перетворитися на бібліографа, який старанно перераховує, але не
аналізує доробок попередників. І.М.Грідіна слушно супроводжує історіографічний аналіз
роздумами, коментарями і зауваженнями. І на цьому тлі – визначається із власним
інструментарієм. Вона чітко артикулює поняття, які увійшли у активний словник
монографії, і визначає, що саме вона розуміє під складними філософськими і
історичними
категоріями
«духовність»,
«ментальність»,
«повсякденність»,
«світосприйняття», «дискурс», «свідомість», «маніпуляція свідомістю» тощо. Розділяючи
концепцію В.Баруліна про «ідеолого-ґерменевтичний світ», що його створювала
радянська держава, І.М. Грідіна додає власних висновків щодо «двобічності» процесу, у
якому брали участь не тільки державні установи та інституції, але й пересічні громадяни.
Без перебільшення взірцево класифіковано та проаналізовано джерельну базу.
1

Цит за: Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. - М., «Европа», 2005. –

С.14.
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Дослідниця акцентувала увагу не тільки на інформаційних можливостях джерел, але й на
підходах, які запровадила для того, щоб побачити крізь призму офіційних та
особистісних документів духовне життя, власне людину. Особливого схвалення
заслуговує джерелознавчий аналіз таких документів як художня література, живопис,
анекдоти, приказки, прислів’я. Вони є не частим гостем в академічних розробках з
історії, однак саме ці види джерел допомагають якнайкраще розкрити секретні коди,
приховані механізми духовного життя людей, які опинились в умовах війни, окупації,
переможної ходи Радянської Армії.
Перший розділ монографії є важливим аналітичним текстом, який має неабияке, в
тому числі, і самостійне значення, оскільки для багатьох сучасних вітчизняних істориків
може прислужитися і запрошенням, і вступом у царину досліджень, які, без
перебільшення, формують «нервову систему» актуального історіописання.
Самостійне значення мають дані і висновки, отримані авторкою у межах другого
розділу монографії, присвяченого загальній характеристиці цивільного населення
України напередодні війни. Вагому частину розділу складає демографічна, соціальна і
етноконфесійна характеристика населення. Це один з перших в українській історіографії
узагальнюючих аналітичних описів, в якому, спираючись на численну кількість
статистичних даних (іноді – суперечливих, і авторка демонструє цю суперечливість)
дослідниця репрезентує стан населення України напередодні війни у різних вимірах,
розрізах. Авторці вдалося «проявити» різні категорії населення, з різними інтересами, з
різними моделями світу. Кількісні показники супроводжуються якісним аналізом,
населення України постає не як «сіра маса», а як сума індивідуальних, групових,
соціальних, етноконфесійних, демографічних вимірів духовного життя. Гігантська
робота по збору і зведенню статистичних даних є, на наш погляд, вичерпною. У другому
підрозділі авторка вдається до влучних метафор ««їжа» матеріальна та духовна».
Пояснюючи їх, дослідниця ґрунтовно розглядає настрої, ідеї, сумніви, думки що
панували в Україні з приводу матеріальних, соціальних, політичних, ідеологічних
проблем. І знову – населення України перестає бути «мовчазною більшістю», набуваючи
голос, критичне налаштування, особливий патріотизм, наївну віру в добре, спрагу до
життя.
І.М.Грідіна не залишає вибудовані нею схеми у вигляді мозаїки. Напроти, вона
завершує розділ аналізом складного і багатовимірного поняття «менталітет»
українського народу. Висновки, зроблені з цього приводу, дозволяють дослідниці
поринути у світ, перепустка в який видається не кожному історику.
Ґрунтовний аналіз стану цивільного населення логічно передує двом наступним
розділам, які присвячені зовнішньому та внутрішньому вимірам організації духовного
життя населення України.
В третьому розділі доцільно і ретельно проаналізовані «радянська» та «нацистська»
моделі, що їх пропонували держави для України. На основі численної кількості
документів авторка доходить висновку, що попри ідеологічне навантаження, системну
маніпуляцією свідомістю, радянська держава пропонувала Україні переможний,
гуманістичний ідеолого-ґерменевтичний проект, в якому Україна мала б зберегтися, а її
населення вціліти та розвинутись. І.М.Грідіна послідовно відстоює позицію
«двосторонності» руху і доводить, що український народ не був пасивний «приймачем»
ідеологічних настанов радянської держави, проявляючи критичні настрої і розуміючи
реальний стан речей. Однак та модель, яку запропонувала Україні та українцям
нацистська влада виявилась настільки нелюдською, настільки позбавленою
гуманістичних цінностей, до того ж – не системною, примарною, брехливою, що саме
вона, ця «нацистська модель» стала важливим чинником змін у настроях пересічних
громадян, вона посилила патріотичний рух і патріотичну свідомість українців.
І.М.Грідіна вдало визначила, як завдання нацистської держави були оформлені у слова,
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гасла, практичні рекомендації та ідеологічні настанови. Авторка вміло реконструює
акценти досліджуваних текстів і робить висновок про те, що ці акценти стосовно
українського населення змінювались залежно від подій на фронтах Другої світової війни,
а також від рівня керованості внутрішньої ситуації у Німеччині. І довела, що ці зміни
були зрозумілими і тому ще більш неприйнятними для пересічної людини: «Нацистська
влада не могла дати радянській людині надію на краще майбутнє, адже вона його просто
не планувала, а через цинічне, зверхнє ставлення до українського населення вважала
недоцільним докладати зайвих зусиль щодо його привернення на свій бік досконалішими
методами, ніж пропаганда та агітація» (С.273).
Четвертий розділ дисертації, присвячений внутрішнім чинникам організації
духовного життя, серед яких авторка зосередилась на мові, фольклорі, сміховій культурі
– є відкриттям «прихованого» чи, принаймні, не артикульованого в історичній науці.
І.М.Грідіній вдалося сформувати поле міждисциплінарних досліджень як простір
історичного аналізу. Запозичивши методи соціолінгвістики, соціології, культурної
антропології, авторка свідомо поширила їх на роботу з історичними джерелами і дійшла
висновків щодо колосального впливу дискурсу (дискурсів) та їх змін на духовне життя
населення України. Мова у монографії постає як чинник зміни свідомості, побудови
іншої моделі світу: «У свідомості народу само по собі формувалося нове змістовне
навантаження звичайних слів... За допомогою термінів – «п’ятирічка», «п’ятирічний
план», «дострокове виконання п’ятирічки», «п’ятирічку у три роки» – у свідомості
радянської людини створювався своєрідний зміст поняття часу, рух якого має сенс тільки
у будівництві матеріально-технічної бази соціалізму/комунізму...» (С.284). Дослідниця
уважно і ретельно аналізує етапи цих змін: від початку Другої світової війни до окупації,
період окупації, період визволення країни. Зміни гасел і настанов, на думку дослідниці, в
цілому, співпадали із мовним дискурсом населення. І це відігравало значну роль у
мобілізації на боротьбу проти ворога. Неабиякою новизною позначені параграфи, у яких
розв’язуються питання фольклору і сміхової культури як чинників і регуляторів
свідомості населення, як захисних механізмів проти маніпуляцій, що до них вдавалась
радянська держава і нацистські окупанти. Позиція цивільного населення завдяки такому
підходу показана у термінах сили, спротиву, здатності приймати особистісні рішення.
Велика сила народу продемонстрована не в звичних термінах страждань, а у просторі
прагматичних реакцій на біль, трагедії, втрати, в просторі нездоланної загальної
вітальності, яка є і була притаманна населенню України.
Вірним є і виділення окремого, п’ятого, розділу присвяченого релігійній свідомості
населення. Послідовно відстоюючи позицію пересічної людини, відшукуючи її голос,
погляд, думку, авторка побудувала цей розділ не з точки зору церковних інституцій (тим
більше, що такі роботи і вітчизняній історіографії наявні), а з точки зору буденного,
певною мірою навіть «споживацького» (якщо цей термін можна застосувати у питаннях
віри) ставлення до релігії і церкви. Аналіз свідомості віруючих, а не інституцій, дозволив
авторці дійти висновку, що релігійна свідомість (у представників різних конфесій) не
була ані знищена, ані дискредитована радянською владою. Віра виявилась надсоціальним, наддержавним чинником духовного життя населення України. Власне, через
питання віри український народ вирішував проблему батьківщині, зради, війни,
перемоги. І політика радянської влади, як справедливо зазначила дослідниця, виявилась
більш продуманою, більш системною, більш гуманістично налаштованою (у всякому
разі, саме радянській владі вдалося переконати народ у готовності змінити свою
церковну політику). В той час, коли «цинічний прагматизм нацистської релігійної
політики відштовхнув від окупантів віруючих України та наповнив релігійні почуття
населення патріотичним змістом» (С.356).
Відомо, що у ґрунтовних наукових дослідженнях, які сфокусовані на власному
предметі, завжди проявляється «побічний ефект» - окреслення тих просторів, сюжетів та
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тем, які не входять у стратегічні завдання автора, але не можуть не бути визначеними,
оскільки ними формується і історичний фон, причинно-наслідкові зв’язки, і логіка подій,
власне, як і самого дослідження. Слід визначити, що таких «просторів» у монографії
чимало. Так, з нових методологічних позицій є артикульованою проблема
«пасивності/активності» (без етичних конотацій та без векторів підтримки того чи
іншого режиму) населення України, відкритою є проблема різниці у духовному житті
різних соціальних верств. Тут, зрозуміло, що кожна верства, кожна група може стати
предметом окремого дослідження. Поставлене і проаналізоване питання дискурсу
потребує більш широкого фактологічного супроводу, що дозволить перетворити
проблему дискурсу в проблему дискурсів, дискурсивних практик, їх зіткнення,
взаємовпливів і взаємопоглинання. Оцінка самовідчуття, самоусвідомлення людини
потребує більш широкого, а скоріше, більш сміливого залучення «усних історій» свідків
та учасників війни.
У цілому, результати роботи І.М.Грідіної засвідчують, що у вітчизняній історичній
науці відбувається зміна поколінь і зміна наголосів: від пошуків винних до власного
співчутливого і, водночас, дискусійного погляду на життя пересічних людей у роки
Другої світової війни; від акцентів на стражданнях до проявлення сильних позицій
простої людини, всього українського народу; від сприйняття держави як єдиного
джерела історії до необхідності розуміння людського виміру будь-яких процесів. Це
дуже складний шлях, але перші, значні кроки по ньому І.М.Грідіною зроблені. Вважаю,
що монографія буде цікавою і викличе важливі дискусії, як будь-яка робота, що
відкриває новий напрям у процесі історичного пізнання.
Надійшла до редакції 25.05.2010 р.
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