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До ювілею П.В.Доброва 
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ДО 70-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРА П.В.ДОБРОВА 

 
13 липня 2013 р. виповнилося сімдесят років від дня народження відомого 

українського вченого та організатора освіти і науки, доктора історичних наук, 
професора, заслуженого працівника освіти України Петра Васильовича Доброва. 

Майже 48 років його життя тісно пов’язане з Донецьким національним 
університетом, де він пройшов шлях від студента історичного факультета до його 
декана, провідного вченого й педагога, завідувача кафедри.   

Петро Васильович Добров увесь час активно сприяв та сприяє розбудові рідної 
аlma mater, рідного факультету,  широко відомого своїми традиціями і науковими 
школами. За часи керівництва П.В.Доброва, а це вже 15 років, історичний факультет 
зазнав суттєвих позитивних змін і в організаційно-структурних перетвореннях, і в 
зміцненні кадрового потенціалу (на факультеті зараз працює 21 доктор і 32 кандидати 
наук),  і в створенні престижного іміджу. Спираючись на підтримку порівняно 
невеликого, але згуртованого колективу, П.В.Добров зберіг та примножив наукові 
школи, заснував Інститут історії Донбасу, відкрив декілька навчальних лабораторій, 
відновив археологічний музей факультету (до нього завітають усі гості університету) та 
багато інше. Саме тут розкрилася ще одна важлива риса характеру і потенціалу Петра 
Васильовича Доброва – неабиякий організаторський хист, в чому можна переконатися, 
працюючи з ним у різних сферах життєдіяльності факультету і університету.  

Сумлінне і результативне виконання посадових обов’язків декана та завідувача 
кафедри історії України Петро Васильович Добров встигає поєднувати ще з однією 
посадою, клопітною, але благородною. Він став одним з фундаторів спеціалізованої 
вченої ради історичного факультету із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій (до речі першій в Донецькому національному університеті), а у 1999 році 
став її головою. До речі особисто П.В.Добров підготував 19 докторів та 48 кандидатів 
наук, подаючи яскравий приклад своїм учням, які вже самі мають власні наукові 
школи.  

Провідною рисою характеру П.В.Доброва є його невгамовність, а життєвим кредо 
- чітка й послідовна громадянська позиція, заснована на вічних засадах доброчинності, 
справедливості, чесності, відповідальності. Саме такі якості допомагають Петру 
Васильовичу Доброву активно поєднувати наукову, педагогічну, адміністративну 
роботу.  

У 2001 році Петро Васильович Добров ініціював проведення першої в Україні 
наради деканів історичних факультетів, на якій був обраний головою Ради деканів 
історичних факультетів класичних університетів України.  

У тому ж році ювіляр ініціював створення Інституту історії Донбасу Донецького 
національного університету, на правах фундатора обраний його директором. 
Невеличкий колектив інституту, працюючи фактично на голому ентузіазмі (і 
переважно ентузіазмі його директора), буквально на днях видав перший том 
унікального восьмитомного видання «Енциклопедія Донеччини».  

Плекаючи про підготовку молодих фахівців, Петро Васильович Добров завжди 
опікувався студентською наукою. За його ініціативи факультет провів 10 міжнародних 
наукових конференцій, у яких взяли участь майже півтори тисячі студентів та молодих 
вчених України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, США та інших країн 
близького та далекого зарубіжжя. 

Будучи головним редактором наукового журналу «Історичні і політологічні 
дослідження», головним редактором наукового збірнику «Степи Европы в период 
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Средневековья», членом редколегій багатьох наукових видань України та Російської 
Федерації, Петро Васильович Добров робить усе, щоб студенти, аспіранти, пошукачі, 
молоді вчені факультету не мали перешкод для апробації результатів своїх досліджень.  
         Петро Васильович Добров володіє особистим унікальним творчим багажем, 
основи якого закладались ще зі студентських років. Вчений-дослідник П.В.Добров є 
автором понад 280 наукових та науково-методичних праць. Як науковця Петра 
Васильовича Доброва вирізняє принципова позиція історичного пізнання та організації 
наукових досліджень, спрямована з одного боку, на збереження та зміцнення 
інтелектуального та організаційного потенціалу, нагромадженого попередниками, а з 
іншого –критичне його переосмислення.  

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність Петро Васильович Добров 
удостоєний низки високих нагород: він нагороджений двома медалями Радянського 
Союзу, має почесне звання «Заслужений працівник освіти України», є лауреатом 
премій Дмитра Яворницького, Національної Академії Наук України, «За особливі 
заслуги перед українським народом» нагороджений Почесною грамотою Верховної 
Ради України, «За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів, збереження історико-культурної спадщини, плідну науково-педагогічну 
діяльність та багатогранну сумлінну працю» - Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України, грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесним знаком Донецької 
обласної Ради «За сумлінну наукову діяльність, високий професіоналізм, значний 
внесок в розвиток науки і освіти». Петра Доброва нагороджено медаллю «В память о 
народном ополчении» (Росія), медаллю «За звитягу», пам’ятним знаком «Афганська 
Слава», Орденом Української православної церкви «У благословення за труди на благо 
Святої Церкви», медаллю Жукова (Росія), Орденом за заслуги ІІІ ступеня. Петро 
Васильович Добров є почесним членом всеукраїнської спілки краєзнавців, почесним 
краєзнавцем Донеччини, заслуженим професором Донецького національного 
університету.  

Але головне, що Петро Васильович Добров володіє унікальним творчим багажем, 
котрий щедро передає своїм численним учням і колегам, збагачуючи історичну науку 
новими здобутками. Щирість, широта душі, доброта серця, благородство, чесність, 
працелюбність завжди були і залишаються базовими рисами його цілісної, 
неординарної особистості, забезпечуючи заслужений авторитет у професійному колі 
України та зарубіжжя. 

Дієва натура Петра Васильовича Доброва ознаменувала і свій ювілей розмаїттям 
цікавих ідей, планів і проектів. Побажаємо йому здоров’я, довгих років життя і наснаги 
для їх успішної реалізації! 

 
Ректор Донецького національного 
університету, доктор юридичних наук, 
професор          Р.Ф.Гринюк 

 

 

 

 

 

 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  11

ПЕТРУ ВАСИЛЬОВИЧУ ДОБРОВУ –  70 

Дорогой и глубокоуважаемый Петр Васильевич! 

Я давно знаю и высоко ценю Вас как выдающегося ученого, внесшего большой 
вклад в развитие не только донецкой, но и украинской исторической науки, автора 
многих монографий, книг, учебников и научных статей, как организатора научных 
исследований и талантливого педагога. 

Руководимый Вами исторический факультет служит примером того, как Вы 
плодотворно сочетаете обязанности организатора большого научного и учебного 
коллектива по подготовке специалистов с серьезными научными исследованиями.  

Ваши работы по различным аспектам истории Донбасса и истории Великой 
Отечественной войны, а также Ваша многолетняя активная научная деятельность на 
международном уровне снискали Вам большой и заслуженный авторитет. Давнее 
сотрудничество связывает Вас с учеными, живущими во многих государствах, в том 
числе, российскими, белорусскими. Именно Ваша активность позволила наладить 
сотрудничество и заключить договора Донецкому национальному университету с 
Южным научным федеральным центром РАН (г. Ростов-на-Дону, Россия), с 
историческим факультетом Брестского государственного университета им. Пушкина (г. 
Брест, Беларусь), результатом которого стали многочисленные научные публикации и 
совместные научные конференции. 

Трудно найти другого ученого-историка, чьи познания и научно-практические 
интересы охватывали бы столь широкий спектр исследований по историческим 
событиям. Тысячи специалистов сотрудничают с Вами в различных областях 
исторической науки и многие из них считают Вас своим неформальным учителем.  

Организованная и руководимая Вами научная школа дала науке десятки молодых 
ученых, которые заслужили общее признание. Под Вашим непосредственным научным 
руководством защищено 19 докторских диссертаций, 49 кандидатских, Вы автор более 
300 монографий, научных работ, учебных пособий, статей.  

За свою благородную трудовую деятельность, за преданность профессии, за 
заслуги перед народом, за вклад в науку Вы отмечены многочисленными 
правительственными грамотами, орденами и медалями. Вы заслуженный работник 
образования Украины, Заслуженный профессор Донецкого национального 
университета, Почетный член Всеукраинского союза краеведов, Почетный краевед 
Донеччины, Лауреат премии Национальной Академии наук Украины, Лауреат премии 
имени Дмитрия Яворницкого, кавалер ордена «За заслуги» III степени. Но главная 
награда – это уважение коллег и учеников, всех тех, для кого Вы стали Учителем и 
наставником. Вы человек БОЛЬШОГО СЕРДЦА, в котором есть место всем.  

Вы изобретательный и постоянно ищущий, смелый и отважный человек, который 
увлекает за собой свой коллектив, остроумный в быту и общении с друзьями.  

Дорогой Петр Васильевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 
В этот торжественный день хочется пожелать Вам здоровья, бодрости, 

исполнения всех задуманных планов, плодотворной научной работы, новых 
многогранных, научных открытий. И всегда оставаться таким же отзывчивым, 
справедливым и добрым человеком, каким мы Вас знаем. 

 
Академик, Герой Украины 
В.П. Шевченко 
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ПРАЦЬОВИТИЙ. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ. ДОБРИЙ. 
(Петро Васильович Добров) 

 
В честь ювілею видатного історика, багаторічного декана історичного факультету 

Петра Васильовича Доброва немало буде сказано цілком заслужених, похвальних слів. 
Мені хочеться в цей день згадати деякі епізоди студентських років із біографії 

мого друга, однокурсника, з яким йду разом по життю понад сорок років. 
 
П. (Працездатний). 
 
Вже з першого курсу старшина Радянської армії Петро Добров проявив велику 

працелюбність на науковій та громадській роботі. Вчився тільки на відмінно, займався 
науковою роботою.  

Сам заробляв собі на життя, працюючи нічним сторожем у лікарні. 
Влітку Петро - незмінний учасник студентських загонів. Тому восени, коли наш 

курс виїжджав на збір врожаю, Петро мав право на відпочинок, але завжди приїздив 
нас провідати в село, а повертався в гуртожиток з мішечком картоплі (тепер можна 
признатись, що ми потихеньку брали її в колгоспі), проте зимою мали гарну вечерю. 

 
В. (Відповідальний). 
 
Закінчив на «відмінно» історичний факультет. Згодом - аспірантуру і в трудовій 

книжці має всього два записи - заслужений сторож України,  викладач Донецького 
державного національного університету. 

Зараз вже важко перерахувати, скільки докторів і кандидатів історичних наук 
підготував Петро Васильович. 

Але найбільша його відповідальність – батьківське ставлення до студентів. Він 
знає всіх по іменах, кожного встигає розпитати про справи, про рідних. 

 
Д. (Добрий). 
 
Про доброту Петра Васильовича можна довго розповідати і немало написати. 
Хочу згадати про своє, особисте. 
В 90-х роках мене запросили працювати у Київ, а в м. Гірник Селідівського 

району залишилася моя старенька мама. Коли вона тяжко захворіла, Петро Васильович 
разом ще з одним моїм близьким приятелем, доктором історичних наук Бондаренко 
Віктором Степановичем на руках віднесли її в лікарню, кожен день провідували. 

Недарма моя покійна мама називала їх синочками. 
 
 
Шановний мій друже, Петре Васильовичу! 
Я вже пройшов цей рубіж – 70 років. Ти до нього тільки наблизився. Він відкриває 

нові горизонти в нашому житті. 
Многая літа тобі, здоров’я, оптимізму, відданості друзів, рідних і близьких. 
 
Твій однокурсник Олександр Стоян, доктор історичних наук, професор, член 

Спеціалізованої вченої ради історичного факультету Донецького національного 
університету, народний депутат України ІІ, ІІІ, IV,V, VІ, VІІ скликань. 
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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО….» 
 
«Спешите делать добро» - слова, которые встречают каждого внимательного 

посетителя кабинета Петра Васильевича Доброва. Этим девизом он руководствуется 
все время, и коллектив исторического факультета, и все кто когда-либо входил в его 
«второй дом» знают об этом не понаслышке.  

Только человеку с нелегкой жизненной судьбой свойственны истинно 
человеческие качества – доброта, сострадание и трудолюбие, с которыми по жизни 
идет наш Юбиляр. Непростая судьба сформировала и твердый характер, который, 
несмотря на всю «твердость», не умеет ранить!!! 

Родился Петр Васильевич 13 июля 1943 г. в многодетной семье в маленьком 
шахтерском городке Снежное. Это благодарное время года с обилием ярких красок и 
благоухающих ароматов было омрачено эхом войны, с разрушающей силой, 
пронесшейся по индустриальному Донбассу. И детские годы прошли в тяжелое 
послевоенное время, в котором среди игрушек чаще можно было встретить пулеметные 
ленты, патроны, штыки, нежели привычные для современного обывателя машинки и 
вертолетики. 

Однако детство в большой семье проходит не только дружно и весело, но порой и 
быстро заканчивается. Петру Васильевичу рано пришлось взрослеть и приступать к 
труду. Биография П.В. Доброва насчитывает множество профессий, которые пришлось 
осваивать – это и сельскохозяйственные работы, и почтальон, и тяжелый труд шахтера. 
В работе от восхода до заката Петр Васильевич не перестает мечтать о высшем 
образовании. Он, кто видел войну детскими глазами, пережил голод, холод, осознал 
тяжелый крестьянский и шахтерский труд сумел реализовать свои мечты. В 1962 г. его 
зачисляют студентом историко-филологического факультета Шахтинского 
педагогического института (Россия). Но уже через месяц учебы его мобилизуют в ряды 
Советской армии. После службы Петр Васильевич переводится на исторический 
факультет Донецкого государственного университета. 

Целеустремленный и настойчивый Петр Добров проходит путь от простого 
студента до выдающегося ученого, доктора исторических наук, профессора, 
Заслуженного работника образования Украины, академика и члена Президиума 
Украинской академии исторических наук, заведующего кафедрой истории Украины, 
декана исторического факультета и заслуженного профессора Донецкого 
национального университета. 

Студенты любят своего декана, профессорско-преподавательский состав 
факультета и университета уважает и ценит Петра Васильевича. Это не удивительно, 
так как человечность, легкость в общении, чувство юмора, демократичность и четкость 
руководства учебной, научной, воспитательной и организационной работой 
обеспечивают университету один из самых дружных факультетов – исторический. 

Наш юбиляр – известный украинский ученый, исследователь Великой 
Отечественной войны, автор множества научных публикаций и один из первых в 
украинской историографии, кто комплексно и всесторонне изучает ополченское 
движение и героическую деятельность истребительных батальонов Украины в годы 
войны. Он автор более 20 монографий и 270 научных статей, докладов и научно-
методических трудов. Петр Добров прекрасный организатор исследований и 
популяризации исторической науки. Главный редактор двух специализированных 
изданий, член редколлегии пяти научных журналов, основатель Института истории 
Донбасса Донецкого национального университета, Глава Совета деканов исторических 
факультетов высших учебных заведений Украины.  

Научная школа Петра Васильевича насчитывает сотню учеников, среди которых 
имею честь быть и я. Они продолжают дело своего учителя, поднимают из забытья 
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новые, неизвестные страницы истории и доносят их до людей. Круг научных интересов 
школы необычайно велик. Это и боевые действия на Украине в годы войны, и история 
отдельных военных формирований, и движение сопротивления, и экономическое и 
социальное развитие страны в военные и послевоенные годы, а также социокультурные 
и гендерные аспекты войны. Последователи научной школы поддерживают активные 
связи с научной отечественной и мировой общественностью, про что свидетельствуют 
организованные школой ежегодные научные конференции, сотрудничество с научными 
центрами Украины: с Институтом истории Украины НАН Украины, с черкасским, 
запорожским, киевским, с научными центрами России и Белоруссии.  

Однако в центре «истории» Петра Васильевича всегда стоят люди. Человеческое 
измерение присуще не только его научным трудам, но и его жизненным взглядам. 
Помочь просто по-человечески, поддержать в беде и в радости, помочь получить 
образование, помочь достигнуть научных и творческих результатов, дать «волшебный» 
пинок – в этом весь Петр Добров – человек безгранично щедрый на поддержку и 
участие. 

Так будьте здоровы Петр Васильевич, наполняйте своей энергией родной истфак 
и всех в него входящих, теплоты вам близких людей, семейного уюта, искренних 
улыбок и творческого вдохновения! 
 
Директор департамента образования 
и науки Донецкой облгосадминистрации, 
канд. ист. наук, доцент, Заслуженный  
работник образования Украины                                                     Ю.И. Соловьёв 

 
 

БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК 
 

Петр Васильевич Добров – Человек солнечный, светлый и добрый. Говоря о нем, 
сразу испытываешь теплые чувства и глубокую благодарность. Каждый, кто общался с 
Петром Васильевичем, отмечает его мудрость, энергичность, колоссальную 
трудоспособность, справедливость, порядочность, искренность, доброту и, самое 
главное, человечность. Петр Васильевич – щедрый человек, щедрый на поддержку, 
участие, сопереживание. Это Человек широкой души. В его жизни есть место всем. Он 
никогда не остается равнодушным, и это качество дает ему силы и вдохновение 
добиваться новых успехов в любом деле, за которое он берется. Такие люди должны 
жить долго, чтобы научить подрастающее поколение ответственному отношению к 
делу, к профессии и к людям, передать тот бесценный опыт, который помогает творить 
добро.  

Весь жизненный и трудовой путь Петра Васильевича является доказательством 
того, что это человек незаурядных способностей и светлого ума. Наверное, такие 
качества не только были заложены самой природой, но и воспитаны, взращены 
родителями и теми тяжелыми условиями детской и юношеской жизни, в которых 
проходило становление Петра Васильевича как личности. 

С детских лет Петр Васильевич интересовался историей. В счастливые 
студенческие годы Петр Васильевич выделялся среди своих однокурсников 
целеустремленностью, трудолюбием, своей коммуникабельностью, инициативностью. 
С первого курса своего обучения на историческом факультете, он принимал участие в 
работе научного общества. Стал лауреатом Первого и Второго Всесоюзного конкурса 
студенческих научных работ. После окончания исторического факультета Донецкого 
государственного университета его пригласили на должность ассистента кафедры 
истории КПСС, далее была аспирантура, защита кандидатской диссертации. Окончив 
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докторантуру Московского университета им. М. В. Ломоносова, Петр Васильевич 
успешно защитил докторскую диссертацию и работал на должности профессора 
кафедры истории Украины Донецкого государственного университета. Научный 
интерес Петра Васильевича неразрывно связан с исследованием Второй мировой и 
Великой отечественной войны. Сегодня Петр Васильевич Добров имеет свою 
авторитетную научную школу «История Второй и Великой Отечественной войны» и 
целую плеяду воспитанников, которые уже защитили кандидатские и докторские 
диссертации, среди них известные современные исследователи, ученые, доктора 
исторических наук, такие как А. В. Бредихин, А. В. Гедё, В. В. Задунайский, В. А. 
Моргун, И. Я. Тодоров, Л. Г. Шепко. Занимая должность декана исторического 
факультета Донецкого национального университета, Петр Васильевич постоянно 
совершенствуется сам и помогает в достижении научных и творческих успехов 
профессорско-преподавательскому коллективу. Он является автором многочисленных 
научных и научно-методических работ, брошюр, монографий. 

Жизненный и трудовой путь Петра Васильевича связан с Донецким 
национальным университетом. Преданность родной Альма-матер, родной земле дает 
силы, энергию и вдохновение творить, покорять новые высоты, прославляя свой вуз и 
всю Донецкую область. Пётр Васильевич является яркой и незаурядной личностью. Его 
по праву можно отнести к тем людям, которые представляют гордость и славу нашего 
Донбасса. Изучая богатейшее прошлое нашей страны и нашего края, Пётр Васильевич 
посвящает свою жизнь науке и увлекательной профессии историка. Его исследования 
обогатили современную историческую науку. Талантливый и именитый учёный, Пётр 
Васильевич много времени отдает педагогической деятельности, передавая новым 
поколениям свои богатые знания и бесценный опыт. Повседневный и напряженный 
труд Петра Васильевича был отмечен многими государственными наградами и 
званиями. Но невозможно наградами оценить ту человечность и доброту, с которыми 
относится Петр Васильевич к людям. Его ценят, уважают и любят… 

Глубокоуважаемый Петр Васильевич, искренне желаю Вам здоровья, семейного 
благополучия, творческого вдохновения в работе, душевного комфорта. Живите долго 
и счастливо. Новых творческих вершин Вам и научных достижений! 

 
 

Ректор Мариупольского  
государственного университета,  
член-корреспондент Национальной  
академии педагогических наук Украины,  
доктор политических наук, профессор,  
Почётный консул Республики Кипр 
 в Мариуполе                                                                                   К. В. Балабанов 
 
 

 

 

 

 

 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  16

ЛЮДИНА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ГАРМОНІЇ 
 

Двадцять три роки існує ліцей у Донецькому національному університеті. І всі ці 
роки поруч із юними талантами Петро Васильович Добров. Завдяки йому у ліцеї 
створена атмосфера духовності і опіки майбутніх вчених-істориків. Результатом цього 
ліцеїсти одні з найкращих в Україні на олімпіадах, конкурсах, турнірах (100 призерів і 
переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту наукових робіт Малої 
академії наук та безліч досягнень в обласних змаганнях). Викладачі історичного 
факультету для них читають спецкурси, керують науковими дослідженнями, готують 
учнів для участі у змаганнях. 

У ліцеї Петро Васильович не гість. Він – головний педагог для тих, хто з часом 
вступає до лав студентства, поринає у світ історичного наукового дослідження або 
викладання історії. Ліцеїсти його люблять і поважають за батьківське ставлення, 
доброзичливий характер, вимогливість. Повага ліцеїстів до Петра Васильовича 
підсилюється повагою вчителів історії ліцею до нього. Будучи майстром 
індивідуального психолого-педагогічного управління, П.В.Добров перетворює аналіз 
діяльності учителя в школу підвищення його педагогічної майстерності, включення в 
режим творчості. При цьому взаємодія з ними стає продуктивною, всебічною, що 
робить кожного педагога вдумливим, допитливим дослідником. 

П.В.Добров – педагог найвищого гатунку, який володіє інструментами 
переконань педагогів факультету і ліцею, мотивації їх діяльності, орієнтації на кінцеві 
результати діяльності. Він знає секрети формування колективу ліцеїстів, 
конструювання єдності педагогічних позицій викладачів факультету, що працюють із 
ліцеїстами, і вчителів ліцею і вміло огранізує їх взаємодію. Його кредо: урок має 
проводитися не заради самого уроку, а заради того, щоб впливати на особистість учня, 
бо зміни в структурі особистості відбуваються в тому випадку, коли ліцеїст діє за 
внутрішнім покликанням, і всі елементи уроку мають бути виховуючими за своєю 
суттю. 

Професійне кредо професора П.В.Доброва і як декана, і як викладача – опора на 
принципи рівності, співробітництва в досягненні навчальних цілей, відмова від 
авторитарних методів. У його методиці на першому місці особистість учня і студента, з 
її здібностями, індивідуальними особливостями та інтересами. Разом із колегами він 
прагне до формування у ліцеїстів і студентів людинолюбства, піднесення їх 
особистісного статусу. 

Для Петра Васильовича як педагога характерні саме ті риси, що мають бути 
притаманні, без перебільшення видатному Учителю. Його педагогічна система 
передбачає набування учнями знань і формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних і творчих здібностей, вироблення культури розумової праці, виховання 
інтересу й потреби в розумовій діяльності, у постійному збагаченні науковими 
знаннями, у застосуванні їх на практиці. При цьому він завжди справедливо зауважує, 
що процес здобуття знань може стати фактором розумового виховання за умови, коли 
набуті знання трансформуються в особистості і стають духовним багатством дитини, 
яке з часом має відтворитися в її житті та праці, в соціальній активності та інтересах. 
Не випадково випускники ліцею на історичному факультеті, який очолює Петро 
Васильович, найкращі і в науковій роботі, і в навчанні, і громадській діяльності. 

Петро Васильович ніколи не був байдужим до вчинків людей. Для нього 
моральність є сполучення реалізації етичних принципів на практиці, філософським 
осмисленням і відчуттям їх. Він прекрасно розуміє і втілює в практику постулат про те, 
що формування наукового світогляду дитини залежить від того, наскільки глибоко 
усвідомлюють учні провідні ідеї основ наук: матеріальність і пізнання світу, 
взаєморозвиток і взаємозумовленість явищ, можливість і закономірність перетворення 
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навколишнього світу людиною, пізнання суті та причин суспільних явищ. Отже, 
забезпечуючи формування у ліцеїстів і студентів орієнтаційної функції світогляду, 
Петро Васильович забезпечує формування в них умінь орієнтації в соціально-
політичних подіях, в економіці, культурі та мистецтві, науці й освіті. У них сформовано 
особистісне ставлення до оточуючого світу, є власна життєва позиція, погляд, 
переконання. Вони здатні давати оцінку фактам, явищам, процесам, ситуаціям. 

Зустрічаючись із ліцеїстами Петро Васильович намагається з’ясувати, в якому 
стані знаходиться здоров’я дитини, як розвинуто у неї мислення, які інтелектуальні 
здібності, які відчуття, темперамент, сприйняття. Він уміє «читати» перспективи, 
мотиви і мотивації, вміє з’єднувати сьогоднішнє і майбутнє. Учні в ньому бачать 
духовного батька, бо він їх вчить моральності, сам є зразком і прикладом. У нього 
можна дізнатись, як вчинити по справедливості. 

Петро Васильович завжди знаходиться в гармонії із собою та дітьми. Їх він 
зцілює, застерігає від неприємностей, бо є психотерапевтом. У нього і колеги, і діти 
завжди можуть отримати мудру пораду. Впевнений, що він відповідає моральним 
принципам Універсальної людини, людини Універсальної гармонії. І це є його істинне 
обличчя. Він є «все разом» і «тут і тепер». Усвідомлення цього накладає велику 
відповідальність за результати впливу на ліцеїста і студента. Відповідальність за долю 
людини, а не тільки за знання, які їй передаються. 

І ще одне. Учитель має створювати Бога в душі своїх учнів. Створити Бога в собі 
– це найскладніша задача, яка може бути у людини. Так було завжди, так є і зараз. 
Сотворити Бога в душі іншого – це найбільш складна задача. Це дано не кожному. Це 
дано особливо обдарованим Богом людям. Таким і є Петро Васильович Добров. Всі, 
кого доля звела з ним, відзначають неординарність, оригінальність, нешаблонність його 
мислення, почуттів і дій, орієнтованих на здобуття нових, суттєвих властивостей, 
якостей того продукту, який він досліджує. Таким продуктом є також його власні 
кандидатська і докторська дисертації, а також 19 докторських та 49 кандидатських 
дисертацій його учнів. Важливо, що серед цих науковців є і колишні ліцеїсти, талант 
яких Петро Васильович помітив ще у роки навчання їх в ліцеї. 

Служіння людям – кредо Петра Васильовича. Він, як казав Бердяєв, має волю до 
геніальності. Його робота – це вчинок, а життя – це, разом з тим, робота 
висококласного професіонала. Хочу подарувати Петру Васильовичу у день його 70-
річчя власний афоризм “Мало мати ціль, треба вміти у неї влучити” І він це робить, 
робить все своє життя. 

 
 

директор ліцею при Донецькому  
національному університеті,  
заслужений працівник народної  
освіти України, дійсний член 
Міжнародної академії наук педагогічної освіти,  
доктор педагогічних наук, профессор                                                 Валентин Алфімов  
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З ЮВІЛЕЄМ! 
 

Вітаємо  
доктора історичних наук, профессора, 

декана історичного факультету,  
завідувача кафедри історії України, 

Заслуженого працівника освіти України 

Петра Васильовича ДОБРОВА  
з 70-річним ювілеєм! 

 

Вельмишановний Петре Васильовичу! 
Ви зробили вагомий внесок у життя університету, у створення та динамічний 

розвиток історичного факультету, беззмінним керівником, якого Ви є вже багато років 
поспіль. Завдяки Вашому талантові та невичерпній працездатності, широкому колу 
наукових інтересів Ви досягли значних успіхів у науці та в практичній реалізації своїх 
задумів. Чуйне та доброзичливе ставлення до людей стало підставою для всезагальної 
щирої та глибокої поваги колег та учнів. Ми пишаємося тим, що більше 40 років Ваше 
ім’я та справи нерозривно пов’язані з Донецьким національним університетом! 

Бажаємо Вам, Петре Васильовичу, щасливого життя, без проблем та 
неприємностей, хай вони обходять Ваш дім! Нехай Ваші очі сяють щастям, лучаться 
радістю, як яскраві зірки на нічному небосхилі, а в душі палає вогник надії! 

Прийміть наші щирі привітання і знайте, що Ви для нас всі ці роки є тією 
людиною, під керівництвом якої хочеться працювати, за якою варто йти вперед і, 
безсумнівно, досягати нових Перемог! 

Будьте таким, Петре Васильовичу, яким Ви є зараз – ДОБРИМ, ЛЮДЯНИМ, 
СПРАВЕДЛИВИМ, НЕБАЙДУЖИМ ДО ЛЮДЕЙ ТА ЇХ ПРОБЛЕМ!  

ВИ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ! 
А ще бажаємо Вам доброго здоров’я та успіхів, нових творчих задумів та їх успішної 

реалізації, невичерпної енергії, добробуту, щастя та радості у житті!  
А у майбутньому НЕХАЙ ВАС ЧЕКАЮТЬ ЛИШЕ НОВІ ПЕРЕМОГИ!  

 
Колектив кафедри історії України  

 
 

ЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ, ТАКА ВОНА І Є  
(ДО 70-РІЧЧЯ ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ДОБРОВА) 

 
У Франсуа де Ларошфуко є прекрасне висловлювання: «Той, хто думає, що може 

обійтись без інших, сильно помиляється; але той, хто думає, що інші не можуть 
обійтись без нього, помиляється ще більше». Ні в якому разі не заперечуючи великому 
письменнику-моралісту, хотілось би зауважити, що і в цьому правилі є виключення.  

Є такі люди, без яких не можливо обійтись, думають вони про це чи ні, а це – 
факт. До таких людей належить Петро Васильович Добров – доктор історичних наук, 
професор, Заслужений працівник освіти України, академік і член Президії Української 
академії історичних наук, декан історичного факультету, завідувач кафедри історії 
України Донецького національного університету,  За цим переліком офіційних посад і 
звань – людина, яка завжди каже: «Ступені і звання ще нікому розуму не добавляли!». 
Ті, хто його не знають, а, чесно кажучи, важко знайти таку людину у нашому 
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професійному колі, можуть подумати, що це – блюзнирство. Але ми добре знаємо, що 
таке його, Доброва, щире переконання, яке прийшло з непростим життєвим досвідом 
коваля-молотобійця, армійця, студента, «заслуженого» сторожа, активіста будзагонів, 
аспіранта, вченого, керівника...  

На честь ювілея Петра Васильовича Доброва буде багато згадок про його славний 
шлях історика-науковця. Нам хотілось би зупинитись на служінні його науці у якості 
голови спеціалізованої Ради з захисту кандидастьких і докторських дисертацій 
історичного факультету Донецького національного університету.  З’явившись однією з 
перших у незалежній Україні у 1994 р. спочатку як Рада з захисту кандидастьких 
дисертацій,  (а з 2001 р. на підставі постанови Президії вищої атестаційної комісії 
України була вперше в історії Донецького національного університету створена вчена 
рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук із спеціальностей «Історія 
України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни»), вона завоювала заслужений авторитет серед подібних установ України. 
Очолив докторську раду П.В.Добров, продовжив і успадкував політику її перших 
засновників і очільників  Р.Д.Ляха і В.Ф.Бурносова.  

Головування П.В.Доброва у раді це не просто виконання ще одних посадових 
обов’язків. Аспіранти, докторанти, наукові керівники, опоненти – усі як один 
відчувають з одного боку вимогливу, а з іншого боку доброзичливу і толеранатну 
атмосферу єдиної наукової сім’ї, де можуть іноді по-батьківськи пожурити, але й 
обов’язково підгримують, допоможуть. Віддаючи належне усім членам ради, а їх 
сьогодні 22 доктори наук, професори, така атмосфера утворилася зокрема завдяки саме 
П.В.Доброву, для якого слова «Я почую кожного!» не гасло, а керівництво до дії.  

Він дійсно чує усіх – студентів – майбутніх аспірантів, здобувачів, їх батьків, 
наукових керівників, опонентів... Скільки добрих слів потім говорять йому ті 
розгублені, бажаючі усе кинути. Добров брав за руку, вів, підштовхував, наче йому 
більше за усіх потрібно... Скільки докторів та кандидатів наук, працюючих по всій 
Україні, в тому числі й головами рад, із вдячністю згадують раду історичного 
факультету Донецького національного університету. 70 кандидатів та  докторів 
історичних наук – такий особистий рахунок П.В.Доброва. Але чи можуть ці, доволі 
промовисті цифри, розповісти, скільки хвилювань, скільки зусиль, скільки «крові та 
тиску» коштували вони керівнику? Це знає тільки той, хто сам не спав ночами, 
вичитуючі чернетки дисертацій, домовлявся з опонентами, «трусився» на захисті. Коли 
кожного 13 липня до П.В.Доброва на ювілей приходять його учні – доктори і кандидати 
наук, а їх з кожним роком усе більше і більше,  складається таке враження, що завітав 
професорсько-викладацький склад якогось потужного вищого. Хоча в принципі, так 
воно і є. Історичний факультет Донецького національного університету - один з 
найпотужніших з кадрового складу в Україні, а більшість його викладачів – 
випускники факультету. І це також велика праця і політика Петра Васильовича 
Доброва, спрямована на спадкоємність, збереження та примноження традицій 
старішого факультету ДонНУ.   

Петро Васильович Добров намагається, щоб наші аспіранти мали усі можливості 
для реалізації – факультет видає три фахових видання, в яких до речі публікують свої 
дослідження науковці Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини та ін. Студентські та 
аспірнатські конференції, історичні проекти, останнім з яких є восьмитомна 
енциклопедія історії Донеччини – усе робиться Петром Васильовичем для того, щоб 
аспіранти та здобувачі не «сумували», а відтак – впевнено почувалися на захисті, 
змогли реалізувати себе вже у новому статусі вчених. 

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики, яка існує вже півтора 
десятка років більшою своєю частиною також пройшла через кадрові рішення і 
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спецраду Петра Васильовича. Наше становлення і розвиток до сьогоднішнього дня – це 
увага, участь і рішення Петра Васильовича Доброва, наставника і наукового керівника 
наших молодих викладачів. Він часто відвідує засідання кафедри, інших заходів, що 
проводяться нашою кафедрою, пропонуючи цінні поради і рекомендації. Ми постійно 
відчуваємо його керівну  турботу і з вдячністю її приймаємо. 

Яка нагорода може бути вищою за можливість спостерігати за тим, що твоя 
справа не даремна, що можеш передати свій досвід, свої вміння. П.В.Добров не тільки 
передає, він вкладає душу. «Поспішай робити добро!» - написано у нього на стіні в 
кабінеті. А ми ще й переконані, що добро, зроблене Добровим, ще й множиться в його 
учнях, друзях, усіх тих, хто так чи інакше стикався з цією надзвичайною людиною! 
Добра Вам, щастя та довголіття, вельмишановний Петро Васильович! 

Колектив кафедри  
міжнародних відносин і зовнішньої політики 

 
СВЯТО У ВЕЛИКІЙ РОДИНІ 

( З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ  ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ДОБРОВА) 
 

  «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро...» 
           А.П. Чехов  
 
 У славній родині історичного факультету цього року відзначають радісне свято – 
ювілей Петра Васильовича Доброва. Для  тих хто знайомий з ювіляром, прізвище цієї 
людини асоціюється з постаттю щирою, відкритою, доброю та дуже працьовитою й 
наполегливою. Наш ювіляр може не згадувати про свій вік, оскільки він завжди 
заряджає нас своєю енергією та бадьорістю спонукає до активної роботи.   
 Значна частина досягнень Петра Васильовича має витоки у батьківському 
вихованні. Він вийшов із шахтарської родини, був сьомою дитиною у родині. Саме 
мати й батько заповіли синові прості істини життя, головними з яких є сумлінна праця 
на будь-якій посаді та побажання «завжди залишатись людиною». Крізь роки проніс 
П.В. Добров батьківські наставляння, згадуючи їх кожного дня. Вони давали сили та 
натхнення працювати, долати перешкоди, досягати мети й, врешті-решт, не залишатись 
осторонь проблем інших людей. Йому ще у ранньому дитинстві довелося пізнати 
труднощі повоєнного життя, рано він почав працювати, спочатку на сільгоспроботах в 
радгоспі ім. Челюскінців Шахтарського району Донецької області, потім поштарем. 
Але справжню міць його характеру додала робота молотобійця на шахті «Ремівська-
Східна» № 4 у м. Сніжне. В тяжкій праці загортовувся дух молодого Петра. З 1962 року 
життя  Петра Васильовича пов’язане з історичною освітою, тоді він вступив до 
Шахтинського педінституту у Ростовській області. Не закінчивши перший курс, він був 
призваний  до лав Радянської армії. Після завершення трьохрічної служби доля його 
зв’язала з історичним факультетом Донецького державного університету. Саме Alma 
mater надихала талановитого молодого чоловіка пройти шлях від студента до 
професора та декана. Але між цими посадами були довгі роки старанної наукової праці, 
високласної педагогічної роботи, яка відзначалась багатьма грамотами та нагородами.  
 Улюбленим девізом Петра Васильовича є гасло: «Істфак чемпіон!». Хіба може 
бути факультет не чемпіоном коли його декан завжди був першим у будь-якій справі? 
Якщо пригадати сторінки біографії, ми знайдемо багато відзнак за наукову працю, 
робітничі подвиги, але головним показником якостей ювіляра є досягнення історичного 
факультету та його вихованців. Петро Васильович із гордістю згадує тих, кого ставив 
на крило. Адже, людина славиться не лише словами, а й ділом. Добрі  справи та 
допомога людям ось те, чим відомий П.В. Добров.  
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 Ювілей це не просто цифри, це відрізок часу за яким стоять тисячі подій, долей 
людей, мільйони теплих та щирих слів. Існує багато біографічних нарисів життя Петра 
Васильовича Доброва, знайомлячись з кожним з них розумієш, що він пройшов доволі 
складний шлях. Були, і повоєнні труднощі, і часи важкої праці, і наполегливе навчання, 
безсонні ночі, численні лекції та виступи, але жодна біографія не може у повній мірі  
розкрити характер, доброзичливість та душевність Петра  Васильовича.  
 Історичний факультет Донецького національного університету завдяки П.В. 
Доброву став великою та міцною родиною. Саме його очільник задає високого темпу 
розвитку та спонукає науковців до нових досягнень.  
 Отже, ми, вихованці шановного ювіляра від щирого серця зичимо йому міцного 
здоров’я, добробуту у родині, творчого натхнення  та бадьорості духу! З Днем 
народження, шановний Петре Васильовичу!  

Колектив кафедри всесвітньої історії  
 
 

ДОБРИХ СПРАВ МАЙСТЕР 
 

Народження людини – радісна подія, тому існує добра традиція відзначати цей 
день у колі близьких. Але ще більше захоплення й поваги  викликає людина, яка сама 
себе зробила. До таких відноситься декан історичного факультету Петро Васильович 
Добров – багатогранно обдарована особистість, в якій вдало поєднуються талант 
науковця та адміністратора. У різних ситуаціях він доводив свою самодостатність – 
Історика, Людини, Громадянина. За його плечима – непростий життєвий і  трудовий 
шлях.  

Петро Добров був сьомою дитиною в родині шахтаря. Дитинство припало на 
нелегкий повоєнний час, тому працювати почав дуже рано – з п’ятнадцяти років на 
сільськогосподарських роботах у радгоспі ім.Челюскінцев Шахтарського району 
Донецької області. Суворий шахтарський труд – для багатьох це штамп з політичної 
пропаганди чергових рятівників трудового народу. Для Петра Васильовича – юність та 
молодість, віддані шахті. Саме там природна доброта, закарбована у родовому прізвищі 
доповнилася загартованою волею та цілеспрямованістю. Потім – історико-філологічний 
факультет Шахтинського державного педагогічного інституту Ростовської області, 
армія, закінчення історичного факультету вже Донецького державного університету, 
аспірантура. Допитливість, цілеспрямованість, завзяття і наївний ентузіазм, який був 
так притаманний поколінню 1960-х-1970-х, були помічені. Діяльність лектора 
Донецького міському Компартії України поєднувалася з роботою старшого викладача 
вечірнього університету марксизму-ленінізму при міськкомі партії. Накопичувався 
неоціненний досвід роботи з людьми, формувалося інтуїтивне вміння розбиратися в 
людях, психологічно точно помічати всі нюанси людських взаємин. Цьому не вчать 
університети, цьому вчить життя. Особливо якщо воно несе в собі генетичний код, 
близький до самої матері-землі, що ввібрала в себе пам'ять і досвід поколінь. 

Протягом усього життя ми навчаємося; навчаємося бути в професії та в житті; 
навчаємося переважно у людей, які поруч з нами. Кожна зустріч з Петром 
Васильовичем збагачує, вчить тонкому розумінню людей, приносить корисні хвилини 
спілкування. Вихований у комуністичній системі, де особистість нівелювалася, 
зводилася до слухняного гвинтика державної машини, він зумів подолати інерцію 
номенклатурної сірості і розкритися як ініціативний, сучасний керівник. 

Своїм авторитетом він підтримує рівновагу в колективі. Кожен відчуває його 
турботу, звертається до нього за порадами з наболілих питань. Намагаючись допомогти 
кожному, він не боїться «непродуктивно» витратити час і сили, а, навпаки, щедро дарує 
свої знання і досвід. Однаково ставиться як до керівництва, так і до підлеглих, тому до 
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кабінету Петра Васильовича кожної миті вільно може увійти будь-хто із співробітників. 
Завдяки надзвичайній прозорливості, душевній чуйності та життєвій мудрості він 
розуміє кожного з півслова. Така собі патріархальність може викликати саркастичну 
посмішку, тим не менш, саме вона формує почуття соціальної захищеності працівника. 

Дивує в Петрі Васильовичі завзята одержимість наукою, надзвичайна 
працездатність, професіоналізм і незгасаюче відчуття нового. Оперативно реагуючи на 
запити суспільства, він завжди на вістрі історичної науки, розробляє актуальну 
проблематику, яка вимагає колосальних повсякденних зусиль, вдумливої праці та 
багаторічного досвіду. 

Методика історичних досліджень є стандартною і доступною для вивчення 
кожному студентові. Однак диплом історичного факультету ще не є запорукою 
професійності його власника. Історики народжуються в місцях зовні непривабливих, 
позбавлених елементарних ознак комфорту, серед пожовтілих від часу аркушів паперу, 
у яких – долі сотень тисяч людей. Лише голий ентузіазм та захоплення історією не 
спроможні компенсувати щоденних інтелектуальних та емоційних витрат дослідників 
воєнного періоду, який перенасичений колосальними людськими стражданнями та 
злочинами проти народу, а з іншого боку і  прикладами небаченого героїзму. Той, хто 
працював в архівах, знає, яким тягарем відкладаються у свідомості документи цього 
часу. Ті ж, хто, незважаючи на всі «принади» професії історика, залишаються в ній, 
роблять свій вибір свідомо і не в останню чергу, зважаючи на приклад особистостей, 
які мають безперечний авторитет у професії та визначають її сучасне обличчя. До них з 
повною відповідальністю можна віднести Петра Васильовича Доброва. 

Історіографам добре відомо, що поняття «наукова школа» має багато визначень, 
але майже в кожному найважливішим критерієм наукової школи є наявність лідера 
(недарма у назвах наукових шкіл майже завжди присутнє ім’я її засновника). Сьогодні 
49 кандидатів та 19 докторів історичних наук з гордістю можуть сказати: «Я належу до 
наукової школи П.В. Доброва». І справа тут не лише в їх кількості, йдеться про те, що 
аспіранти і докторанти П.В. Доброва, багато з яких вже самостійно здійснюють 
керівництво молодими науковцями, вважають його своїм Учителем. Його 
багатогранній постаті поряд з великим розумом і величезною ерудицією притаманні 
щира доброта і скромність, привітність і працездатність, відчуття гуманності та 
толерантності. 

Важко заперечувати його вагомий внесок в українську історіографію – його 
концепція Великої Вітчизняної війни не лише добре обґрунтована, а й вписана у 
всесвітню історію. Він виступає генератором новаторських ідей (Міжнародні 
студентські та викладацькі наукові конференції, зустрічі деканів історичних 
факультетів класичних університетів, створення Інституту історії Донбасу, робота над 
багатотомною енциклопедією Донбасу, результативна діяльність спеціалізованої вченої 
ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій).  

Слід відзначити надзвичайну повагу самого Петра Васильовича до своїх учителів: 
О.Д. Колеснікова (м. Москва), М.Ф. Хорошайлова (м. Донецьк), П.Т. Тронька (м. Київ). 
І це не позерство, а справжня вдячність учня, якому вдалося перейняти у своїх вчителів 
найкраще. Як і його наставники, П.В. Добров намагається створити найсприятливіші 
умови для плідної праці своїх співробітників, аспірантів, докторантів і студентів. Добре 
знаючи творчі можливості та здібності кожного, він ставить відповідні його фаху та 
науковим уподобанням завдання, при цьому повсякчас контролює їх виконання, 
терпляче, а в разі необхідності, доволі гучно «підштовхуючи» відстаючих. Добрий 
гумор П.В. Добров зберіг як невід’ємну рису вдачі, як зброю у боротьбі з 
самовпевненістю, зазнайством. Своїм прикладом він нагадує – щирість, людяність і 
порядність – найважливіші і життєві орієнтири. 
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Шановний Петре Васильовичу! Щиро вітаємо Вас із славним ювілеєм! Прийміть 
від нас найщиріші побажання міцного здоров’я, безмежного людського щастя. Нехай 
кожен новий день буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, 
приємні події, особисті досягнення і благородні справи! Хай і надалі буде плідною 
Ваша нелегка праця на благо історичного факультету, рідного краю та держави, 
твердою віра, непоборною сила духу! 

                                 
Колектив кафедри історіографії, 
джерелознавства, археології та 
методики викладання історії  
 

 
«ІСТФАК ДОБРОВА»  

АБО СЕКРЕТИ УСПІХУ ТА ПРОЦВІТАННЯ 
 

«Істфак Доброва» – це не просто історичний факультет ДонНУ, але незалежна, 
велика і успішна країна з чітко визначеними кордонами, територію, самобутнім 
населенням, традиціями, міжнародними зв’язками і головне ефективною владою.   

Історія цієї держави нараховує понад 75 років, проте новий модерний період в її 
історії пов’язаний з іменем доктора історичних наук, професора, декана історичного 
факультету Доброва Петра Васильовича. Саме при П.В. Доброві істфак став чемпіоном 
в науці, навчанні, спорті і Alma mater для тисяч талановитих, яскравих особистостей не 
залежно від соціального статусу і матеріальних можливостей.  

Соціальні гарантії і справедливість – першій заповіт декана П.В. Доброва. 
«Спеши делать добро!» – формула, яку добре знають не тільки викладачі, 
співробітники, студенти істфака, але, й абітурієнти. Саме на «істфаці Доброва» 
соціально незахищені категорії молоді можуть розраховувати на підтримку: отримати 
якісну освіту та престижну професію. А відмінне навчання, наукова та громадська 
активність – реальна можливість для «контрактників» бути переведеним до 
«бюджетних» груп. Якщо скоїлось лихо, студенти знов  розуміють, – треба іти до П.В. 
Доброва – він обов’язково допоможе не залишить в біді! І до нього їдуть, йому 
довіряють!  

Довіра людей – другий секрет успіху «істфака Доброва». У далекому 1999 р. 
Вчена Рада історичного факультету вперше обрала П.В. Доброва деканом. Довіра 
істфаковців з роками тільки зростає і зрозуміло чому: рада по захисту кандидатських і 
докторських дисертацій, інститут історії Донбасу, наукова школа історії Великої 
Вітчизняної війни і це далеко не повний перелік справ Петра Васильовича. Крім 
ефективного управління, високий рівень довіри обумовлює епістемістичний авторитет 
декана П.В. Доброва – людини думки, оцінки, рішення якої не викликають заперечень і 
сприймаються як істина.   

Національний інтерес істфака – третій тестамент П.В. Доброва. Свій історичний 
Петро Васильович захищає незважаючи на заборони і табу, не боячись авторитетів, 
бюрократії, інтриг і змов. Він як безстрашний лев уберігає своє дітище, і як мудра 
лисиця шукає можливостей для його подальшого розвитку. Підтвердженням чого є і 
популярні на ринку праці спеціальності, і центри міжнародної співпраці, і наукові 
журнали, і музей і ще багато чого, зробленого П.В. Добровим для істфака, на істфаці, в 
ім’я істфака.    

Отже, всі мешканці Політолог-ленду щиро вітають ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА 
ДОБРОВА з ювілеєм!  
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Ваша людяність і щирість,  небайдужість і турбота за всіх і за кожного особисто 
– якості справжньої Людини, які все рідше зустрічаються у сучасному світі «людей-
іміджей», «людей-образів», «людей-трендів».  

Вважаємо, що країна, управління якої базується на соціальних гарантіях і 
справедливості, довірі і авторитеті, захисті і просуванню національних інтересів буде 
жити за формулою Й. Фіхте: «Сприятливо, в добробуті, втішно, радісно і інтересно» 
чого ми також бажаємо і її лідеру-ювіляру. 

 
З довірою  і вдячністю 

 колектив кафедри політології ДонНУ      
                           

ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ 
 

Уважаемый Петр Васильевич! 
 Юбилей является вехой в жизни каждого человека. Накануне круглой даты все 
мы подводим промежуточные итоги своего бытия, пытаемся ответить на печоринский 
вопрос: зачем я жил, с какой целью я родился.  

Вам 70. Дата действительно круглая, я бы сказал, весомая. И у Вас, и у нас, 
знающих Вас долгие годы (наша первая встреча состоялась 37 лет тому назад),  есть 
достаточно оснований, запечатленных в памяти  фактов, наблюдений, чтобы 
приблизиться к пониманию сложности и насыщенности пройденного Вами пути, 
выяснению оказанного Вами воздействия на развитие исторической науки как в 
регионе, так и в целом в Украине, на становление или благотворную трансформацию 
характеров, систем ценностей и идеалов окружающих Вас людей. Ваш юбилей 
подтолкнул меня к размышлениям о роли историка-профессионала в периоды смены 
парадигмы исторического развития, крутой ломки традиционных устоев 
функционирования обществоведческих наук, о сыгранной Вами роли в моей судьбе. 

Наши пути пересеклись в сентябре 1976 г., когда Вы, будучи доцентом кафедры 
«Истории КПСС», пришли к студентам второго курса исторического факультета 
группы «Б» для проведения семинарских занятий вместо преподавателя, 
откомандированного на ФПК. Уже на первых занятиях парней Вы удивили, девушек 
очаровали своей демократической манерой общения со студентами, оригинальной 
методикой преподавания, нестандартностью мышления. Букет цветов, подаренный Вам 
старостой группы в дни зимней сессии, стал знаком нашей благодарности и 
признанием  Вашей педагогической состоятельности. Это был первый и на моей 
памяти единственный за всего годы обучения в университете случай, когда студенты 
«сбрасывались» преподавателю на цветы, ведшему семинарские занятия, делали это не 
по установившейся традиции украшать аудиторию в день экзамена, а вследствие 
желания хоть как-то материализовать свою благодарность. Студенты тянулись к Вам, 
среди них был и я. 

В еще большей мере под Ваше духовное воздействие я попал через год, когда 
был зачислен в формировавшийся Вами студенческий строительный отряд ДонГУ, 
отбывавший в ПНР. В Польше меня поражала Ваша способность оперативно решать 
возникавшие производственные проблемы,  забота о бойцах отряда, которую можно 
было назвать отцовской, несмотря на то, что Вам тогда было 35. Вы были открыты для 
них. Поражал Ваш искрометный юмор, умение зажечь ребят. Именно тогда между 
мной и Вами стали устанавливаться отношения, которые можно охарактеризовать как 
неформальные в самом положительном значения смысла этого слова. Началось наше 
научное сотрудничество. Вы стали научным руководителем моей дипломной работы, 
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посвященной массовому героизму советских воинов, проявленному в годы Великой 
Отечественной войны.   

По большому счету я стал профессиональным историком благодаря Вам. После 
окончания университета во время одной из наших многочисленных встреч, 
состоявшейся после поездки в киевский Институт педагогики АН УССР, я поделился 
сомнениями о целесообразности подготовки диссертации педагогической 
направленности. Вы нашли выход из трудной для меня ситуации и привели на кафедру 
«Истории КПСС», в очную аспирантуру которой я вскоре был зачислен. Каждый из нас 
окунулся в науку: Вы, работая над докторской диссертацией о роли народного 
ополчения в годы Великой Отечественной, я – выстраивая кандидатскую диссертацию, 
в которой, в частности, исследовалась степень изученности историками участия 
украинских ополченцев и бойцов истребительных батальонов в оборонительных боях и 
событиях 1941 г.  

В 2001 г. , будучи доцентом института железнодорожного транспорта, я пришел 
на истфак к Вам – декану факультета – в надежде на помощь в разработке проблем 
экономической и политической борьбы шахтеров Донбасса в 80-90-е гг. ХХ в. Вы 
согласились стать моим научным консультантом для подготовки докторской 
диссертации. Мне кажется, что понимаю мотивы Вашего решения, которые 
объясняются не только нашим давним знакоместом. Предстояло изучить и описать 
жизнь людей, которые в дни юношества окружали Вас в родном Снежном, описать 
условия жизни горняков, о труде которых Вы знали не по наслышке, так как в 
молодости работали на одной из шахт города. И это желание оказать помощь в 
создании исследования, посвященного истории шахтерского Донбасса, предопределило 
Ваше благотворное отношение к соискателю. Так я стал одним из докторов наук, в 
подготовку которых Вы вложили свои знания, опыт и душу.  

Многие годы Вы являетесь деканом исторического факультета одного из 
ведущих университетов Украины. Ваше «деканство» выпало на период 
реформирования высшего, в том числе исторического образования. «Болонский 
процесс» требовал новых подходов к организации учебного процесса, изменения его 
содержания, использования методик, неизвестных советской высшей школе. Вы 
смогли, опираясь на опыт, накопленный на факультете в 60-80-е гг., повести 
профессорско-преподавательский состав «новым курсом» и достичь на этом пути 
значимых результатов. Признанием этих успехов является тот факт, что Вы являетесь 
заслуженным работником образования Украины, орденоносцем.  

Честь и хвала Вам за труд ученого и организатора учебного процесса, за жизнь 
Учителя и наставника, за Ваше доброе сердце, желание прийти на помощь, подставить 
плечо. Будьте счастливы и здоровы! До ста лет без старости со свойственным Вам 
оптимизмом!   

 
С уважением, д.и.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Донецкого института Украинской академии железнодорожного транспорта                                        
                                                                                                                   В. Л. Агапов   

 
 

ВИДАТНИЙ СЛУЖИТЕЛЬ КЛІО 
 

«Каждая эпоха оставляет в памяти свой след: одна – бледный, слабый и 
поверхностный, другая – сильный и глубокий…Интересы настоящего находят своё 
отражение в прошлом… История есть не только средство познания, но и средство 
легализации определённых интересов настоящего» («Афганцы» Донеччины: историко-
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мемориальное издание / А.А. Костыря, А.Л. Третьяк, П.В. Добров и др. – Донецк, 2010. 
– с.26,31) 

 
Цей важливий методологічний вислів взятий з однієї з останніх фундаментальних 

праць відомого українського історика, доктора історичних наук, професора, 
заслуженого працівника освіти України, академіка, декана історичного факультету 
Донецького національного університету, гетьмана деканів історичних факультетів всєя 
України, керівника потужної наукової школи Петра Васильовича Доброва. 

Серед історичного співтовариства вряд чи знайдеться більш популярна постать. 
Без перебільшення можна сказати: Доброва знають усі! Одне прізвище чого варто. 

Зрозуміло, це – жарт. Проте в особистості Петра Доброва дивним чином 
поєднується промовисте прізвище із дійсно доброчинною діяльністю. Спитайте у будь-
кого, хто особисто знайомий з Петром Васильовичем, і переконаєтесь, що кожний 
згадає хоча б один випадок, коли Добров чимось допоміг. Він – як флагманський 
корабель, що долає своєю статурою бурхливі хвилі життя і веде за собою інших. Бо ж 
відомо, як корабель назвеш… 

А життєвий океан не завжди був тихим і лагідним. Дитина з багатодітної воєнної 
родини, Петро Добров з малечку покладався на свої сили, робив себе сам, шукав свою 
долю. Мабуть, найбільше вплинула на формування чоловічого характеру важка 
шахтарська праця молотобійця. Як відомо, «Донбас порожняк не гонить»: як би не було 
складно, тільки вперед!   

Вже півстоліття Петро Добров вірно служить музі історії – Кліо: студент, 
аспірант, асистент, доцент, професор, академік. Коло його наукових інтересів досить 
широке, про що свідчать хоча б теми докторських і кандидатських дисертацій, 
захищених під керівництвом вченого. Науковій школі професора Доброва ( а це 68 осіб, 
49 кандидатів та 19 докторів наук) належать провідні позиції в історичній науці на 
пострадянському просторі. 

Однак є тема, що стала визначальною ще із студентських років. Це тема Війни. 
Чим далі воєнне лихоліття від сьогодення, тим складніше досліджувати цю тему. У 
одних виникає спокуса навести глянець на переможців, уявити війну як різновид «гри-
стрілялки», інші, навпаки, знаходять задоволення у трагічних сторінках війни, не 
жалкуючи чорної фарби для втрат і помилок. Треті – на жаль, їх голос стає все 
гучнішим – намагаються взагалі викоренити у молодого покоління пам'ять про Велику 
Вітчизняну війну, замінити День Перемоги, днем скорботи, а Радянську Армію-
визволительку називають чужою, «окупаційною». Мабуть, через те, що інша армія для 
них «своя». Нещодавно побачив вислів одного з «професійних патріотів», який сумно 
зауважив, що «9 травня на десятиріччя загальмувало український шлях до Европи». Є 
такі в Україні. 

Саме тому науково вивірене, документально доведене, солдатською кров’ю 
полите знання про Велику війну є не тільки засобом пізнання про минуле, але, як ми 
відмічаємо у наведеній в епіграфі цитаті П. Доброва, є «засобом легалізації певних 
інтересів сучасного». Точно сказано. 

Професор Добров досліджує різні аспекти воєнної та повоєнної доби: бойовий 
шлях дивізії, праця жінок під час війни, підготовка робітників у повоєнний період. Але 
мене особисто приваблює фундаментальне дослідження про дійсних, а не 
«виставочних» патріотів – про героїв народного ополчення. Знаю, як складно було із 
джерельною базою (не до паперів було, коли ворог стояв у порога домівки), давалися 
взнаки стереотипи генеральського мислення про війну, дуже короткий воєнний шлях 
більшості героїв-ополченців тощо. Тим вагоміше цінність такого історичного 
дослідження. Задля інтересів сьогодення, щоби дійсно ніхто і ніщо не було забуто. 
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На останок дещо особисте. Знаю Петра Васильовича не один десяток років. 
Познайомились ще в історичних архівах, працюючи над близькими темами 
кандидатських дисертацій. Разом проходили підвищення кваліфікації викладачів 
суспільних дисциплін (тоді це була серйозна справа). Тривалий період спілкувались як 
лектори Всесоюзного товариства «Знання». І скрізь, де з’являвся Петро Добров, 
навколо нього виникала якась особлива аура невимушеності й товариськості. Мабуть, 
це дар Божий. Не всім це дано. 

Вітаючи свого друга і колегу із ювілеєм (для людини – поважним, для історії – 
мить), хочу побажати Петру Васильовичу Доброву міцного здоров’я, «добровської» 
доброзичливості, історичного оптимізму, наукової новизни і продовження вірного 
служіння музі Історії – Кліо. 

 
Шатохін Анатолій Миколайович,  
доктор соціологічних наук, професор,  
академік Академії наук вищої освіти України  
та Міжнародної Академії аграрної освіти 

 
 

ОН ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
 
Личность декана исторического факультета Донецкого национального 

университета – Доброва Петра Васильевича незаурядна. Его неисчерпаемая энергия, 
чрезвычайная целеустремленность, постоянное стремление к новому, смелость и 
мужество в принятии нестандартных решений стали залогом успешной работы 
факультета, заслуженного авторитета и признания в коллективе университета. 

Петр Васильевич родился в многодетной шахтерской семье, отец которого 
Василий Митрофанович 40 лет без отпусков и выходных проработал в шахте. 

Мать, Александра Яковлевна, во время войны, одна без мужа, с четырьмя детьми 
сохранила своих детей, как настоящая хранительница домашнего очага. 

Доброву Петру Васильевичу рано пришлось приступать к труду. Вначале 
почтальоном, потом молотобойцем шахты города Снежное.  

Нелегко Петру Васильевичу приходилось пробиваться по жизни. Вначале служба 
в армии, потом учеба в Донецком государственном университете. Все время учебы 
получал повышенную стипендию, но этого не хватало. Поэтому приходилось 
подрабатывать. С однокурсниками разгружали вагоны с древесиной и кирпичами, 
рыбой и мясом. В ночную смену работал сторожем. 

Петр Васильевич своим трудом, своей преданностью делу, которому он посвятил 
свою жизнь – науке, родному факультету: это и участие в студенческом научном 
обществе, и участие в студенческом строительном движении. 

После окончания исторического факультета – ассистент кафедры истории КПСС 
университета, аспирант. 

Так началась его научная карьера. 
Кандидат исторических наук, доцент, доктор исторических наук, профессор. 
Петр Васильевич также прошел школу партийной дисциплины, школу общения с 

разнообразной аудиторией: шахтерами, учителями, металлургами, врачами…, работая  
лектором отдела пропаганды и агитации Донецкого горкома Компартии Украины. 

Но по настоящему раскрылись самые лучшие черты характера, когда коллектив 
исторического факультета избрал его своим деканом. Его порядочность, неисчерпаемая 
энергия, умение направить коллектив факультета на подготовку студентов к 
выполнению решений и построению нового, суверенного, независимого государства – 
Украины. 
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Петр Васильевич – талантливый руководитель, сформировавший за годы своей 
работы коллектив преподавателей и сотрудников, который достиг больших результатов 
и способствует заслуженному признанию факультета и университета как важного 
научно-образовательного центра региона Украины и за границей. 

Сегодня на факультете работают 21 доктор наук, профессор и 32 кандидата наук, 
доцента. Таким достоянием мало кто из украинских ВУЗов может похвастаться. Его 
аспиранты и соискатели после защиты диссертаций работают в высших учебных 
заведениях разных городов Украины. 

Добров Петр Васильевич подготовил 49 кандидатов и 19 докторов наук, а это 
настоящая и мощная научная школа. 

Безусловно, он – настоящий лидер, который отличается особенным умением 
видеть перспективу, принимать стратегически правильные решения. 

Нужно иметь большое мужество, чтобы верить в свои результаты, как бы они не 
отличались от общепринятых, чтобы довести собственные идеи до конца. 

Профессиональные и личные качества, приветливое отношение к людям, 
исключительная порядочность Петра Васильевича делают общение с ним 
неповторимым для всех, кто его знает. 

Неслучайно его безумно любят и уважают студенты. 
Я хорошо знаю Петра Васильевича Доброва более 40 лет, еще со студенческих 

лет. Меня всегда поражал его неуемный характер, он не может и минуты обходится без 
полезного дела, нужного своим друзьям, коллегам. 

Он всегда готов прийти на помощь, поддержать своих друзей и близких не только 
морально, но и материально. 

У каждого человека бывают непростые минуты в жизни. Такие были и у меня. И 
по настоящему я почувствовал поддержку Петра Васильевича, когда многие по тем или 
иным причинам отвернулись от меня. Только Петр Васильевич не только поддержал 
меня в трудную минуту, но и оказал самую необходимую помощь в завершении работы 
над докторской диссертацией. Только благодаря бескорыстию и порядочности, 
готовности прийти на помощь в трудную минуту диссертация была успешно 
завершена. 

Моя семья: жена, дети, я лично от всего сердца благодарны Петру Васильевичу за 
его настоящий характер настоящего человека, желаем Вам дорогой крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни на благо людей, которых Вы любите и уважаете. 

Не могу не привести пример бережного отношения Петра Васильевича к 
старшему поколению, и ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. 

Василий Федорович Близнюк, наш бывший профессор университета, секретарь 
парткома, заведующий кафедрой исторического факультета, в настоящее время тяжело 
болеет.  

Петр Васильевич не оставляет ветерана без внимания. Он является инициатором 
оказания материальной поддержки, всегда собирает друзей и на день Победы, и в дни 
рождения никогда не забывает в нелегкие минуты жизни участника боевых действий 
В.Ф. Близнюка. И это не единственный случай бережного отношения к людям. 

Особой любовью Петр Васильевич пользуется у студентов и преподавателей 
факультета и университета. 

В наше время редко встретишь таких светлых, добрых и порядочных людей как 
Петр Васильевич Добров. 

И я благодарен судьбе, что у меня есть такой друг и товарищ, который все отдаст 
и ничего не пожалеет, чтобы другим было хорошо и комфортно. Спасибо, что ты есть 
Петр Васильевич, что ты такой хороший, добрый и порядочный человек. Пусть тебе 
везет в дальнейшей жизни. Хочу пожелать, чтоб источник Вашей энергии не иссякал, а 
новые идеи всегда приносили высокие результаты. 
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Преподаватели, сотрудники и студенты факультета, смотря и общаясь с Вами, не 
могут поверить, что Вам столько лет, вы неисчерпаемы Петр Васильевич! Вы 
находитесь в рассвете сил, имеете огромный опыт и полны новых идей. Поэтому 
коллектив факультета надеется, что Вы надолго будете руководить историческим 
факультетом. 

 
 

Старший научный сотрудник 
кафедры истории Украины 
доктор исторических наук                                                   В.С. Бондаренко 

 
 

КАК ЭТО БЫЛО … 
РОЖДЕННЫЙ   ВОЙНОЙ  

 
13 июля 2013 года исполнилось 70 лет Петру Васильеву Доброву, доктору 

исторических наук, профессору, заслуженному работнику образования Украины, 
Почетному члену Всеукраинского союза краеведов, Почетному краеведу Донеччины, 
Лауреату премии Национальной Академии наук Украины, Лауреату премии имени 
Дмитрия Яворницкого, кавалеру ордена «За заслуги» III степени, декану исторического 
факультету, заведующему кафедрой истории Украины. 

Петр Васильевич родился в суровые годы Великой Отечественной войны, и эта 
война красной лентой проходит через всю его жизнь, он сроднился с Великой 
Отечественной, пророс в нее корнями. Его детство было опалено войной, он рос в 
окружении героев этой войны в шахтерском городке Снежное. Из этого окружения, 
рассказов о фронтовой жизни и вырос научный интерес к героическим страницам 
истории родного края, а, следовательно, и выбор будущей профессии - профессии 
историка. Первой победой Петра Васильевича на «фронте науки» стала студенческая 
научная работа, посвященная боям на Миус-фронте в районе Саур-Могилы, за которую 
он получил первую премию и стал Лауреатом первого Всесоюзного конкурса 
студенческих научных работ в г.Ленинграде.  

Удачный научный старт стал основой более серьезных изысканий уже в 
аспирантуре. За окончанием аспирантуры последовала блестящая защита кандидатской 
диссертации, опять же по теме, которая была близка к военной проблематике (она 
касалась ликвидации последствий войны). Докторская диссертация, написанная и 
защищенная уже в зрелом возрасте, демонстрирует нам качественно новый этап 
научного роста Петра Васильевича, работа была посвящена не просто эпизодам войны, 
а живым людям, их нелегким судьбам. Но и люди эти были не простыми, а 
особенными, героическими. Они вопреки возрасту, состоянию здоровья по собственной 
инициативе взяли в руки оружие, и пошли на фронт, – это ополченцы. Происхождение, 
национальность, образование этих людей были разными, но их объединяло одно – 
искренняя любовь к своей Родине и огромная всепобеждающая сила духа.  

Именно такой силой духа и искренностью обладает наш юбиляр. Петр Васильевич 
действительно напоминает ополченца, воинственно настроенного, волевого, смело 
смотрящего вперед, неравнодушного к бедам и проблемам других людей. Он, как и 
сама Великая Отечественная война реальный, настоящий, «всамделишний». Если он 
радуется, то это настоящая радость, если грустит, то это видно всем, а если злится - то 
на факультете сверкают молнии и грохочет гром! Он такой, какой он есть, без прикрас 
и фальши. Это, по мнению психологов, определяющая черта настоящего зрелого 
мужчины, ему не нужно врать, притворяться и изворачиваться, чтобы заработать 
авторитет и достичь своей цели.  
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Петр Васильевич всегда говорит правду и больше всего не любит, когда его 
обманывают, пусть даже в мелочах и с благой целью (хотя мелочей в человеческих 
отношениях не бывает). Поэтому работать с ним не всегда легко, однако результаты 
труда превзойдут все ваши ожидания, поверьте, это того стоит! Он часто 
руководствуется принципом: «Тяжело в учении – легко в бою!», а научная школа 
Доброва учит: «Как бы не было тяжело – только вперед!».  

Вот уже много лет, как Петр Васильевич возглавляет исторический факультет, 
кафедру истории Украины. Эти годы пролетели незаметно и как-то привычно, но 
только к хорошему привыкаешь очень быстро. Ему удалось сплотить коллектив, 
профессионально выработать одну общую цель и добиться ощутимых результатов и 
Побед. И мы, истфаковцы, действительно готовы отвечать на все требованиям времени, 
готовы работать и побеждать, а нашим вечным двигателем прогресса является наш 
декан. В результате наш исторический факультет - «ИСТФАК ДОБРОВА» - самый 
лучший в университете по многим показателям – «ИСТФАК – ЧЕМПИОН!» 

Петр Васильевич – это не просто человек, а целая Вселенная со своими 
закономерностями и парадоксами, в нем есть все, он очень разный: серьезный и 
озорной, решительный и вдумчивый, вездесущий и неповторимый, строгий и 
отзывчивый, неутомимый и очень ранимый. Будучи вполне зрелым ученым и 
руководителем, Петр Васильевич не утратил толику детской непосредственности, не 
утратил способности удивляться и удивлять окружающих. При этом Петр Васильевич 
еще и чрезвычайно деятельный, энергичный. Он очень любит повторять слова 
А.В. Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат». 
И это не просто слова, он делает все для того, чтобы приблизить действительное 
окончание Великой Отечественной войны, увековечивая память о событиях войны и ее 
участниках.  

Петр Васильевич создал в Донецке настоящую научную школу истории Великой 
Отечественной войны, которая охватила исследованиями почти все аспекты военной 
истории Донбасса. Он ведет непримиримую научную дискуссию с оппонентами, 
участвует во множестве научных проектов, возглавляет Совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, кафедру истории Украины, а также Совет деканов 
исторических факультетов классических университетов Украины. При этом все 
ученики Петра Васильевича, а также все его проекты пропускаются Петром 
Васильевичем через сердце, он относится к ним как к собственным детям. Однако 
самое младшее и, наверное, самое любимое дитя, над которым Петр Васильевич провел 
и еще проведет не одну бессонную ночь – это «Энциклопедия Донеччины».  

Научная общественность уважает и ценит П.В.Доброва за научную деятельность, 
коллектив - за то, что он талантливый руководитель, ученики – за его доброту и 
понимание! И, несмотря на это, все вместе и каждый в отдельности, не удивляйтесь, 
искренне завидуют сегодня Вашей молодости, Вашей энергии, Вашему оптимизму, 
Вашей способности видеть впереди перспективы и находить в себе силы их достигать, 
Вашему умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом! 

СПАСИБО ВАМ, ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ! 
 
С уважением и глубокой благодарностью  
Ваши ученики:  
 
Мария Быстрая канд. истор. наук, доцент  
Игорь Есип канд. истор. наук, доцент, докторант  
Татьяна Удалова канд. истор. наук, доцент  
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ЛЮДИНА З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ І ВІДКРИТОЮ ДУШЕЮ 

 
Цьогорічний липень – ювілейний для знаного в Україні та поза її межами 

історика, не тільки за професією, а й за покликанням, вченого й активного 
громадського діяча Петра Васильовича Доброва! 

Професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця Петра 
Васильовича роблять вагомий внесок у розвиток освіти та історичної науки України. 
Працьовитість і висока принциповість є прикладом для наслідування. 

З Петром Васильовичем ми познайомилися у далекому 1998 році, коли стали 
першокурсниками історичного факультету. З того часу для нас він став взірцем 
Науковця, Вчителя, Людини з великим серцем і відкритою душею. По закінченню 
навчання Петро Васильович став науковим наставником у новому для нас життєвому 
етапі - етапі наукового пошуку. Невтомна праця, енергія і наполегливість у досягненні 
поставленої мети служить прекрасним прикладом. 

Пройшли роки, на історичному факультеті змінилися покоління студентів та 
аспірантів. Змінився і наш статус у науковому світі. Проте, незмінним як і раніше 
залишається авторитет та енергія шанованого декана та наукового керівника Петра 
Васильовича Доброва. 

З нагоди славного ювілею бажаємо Вам, шановний Петре Васильовичу, 
передусім міцного здоров’я та нових творчих успіхів! Щоб кожний новий день був 
щедрим на перемоги, багатим на приємні звістки та події, особисті досягнення і 
благородні справи. Хай буде плідною Ваша улюблена праця, тверда віра, незламною 
сила духу. 

 
Л.А. Ковальська, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов’ян, 
докторант кафедри історії України ДонНУ 

Г.Є. Ковальський, 
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДІРСП 
 
 
 

ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ 
 

Минули, наче мить, десятки літ,  
Вони — як дощик по тоненькій шибці,  

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,  
Вони — як тонкі струни в першій скрипці,  

Тож хай той цвіт повік не обліта,  
Нехай струна співає, а не рветься,  

Хай доля не скупиться на літа,  
Хай Божа благодать панує в серці.  
Нехай життя квітує буйним цвітом,  

І день народження приходить знов і знов,  
А доля хай дарує з кожним роком,  

Міцне здоров’я, щастя і любов! 
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Вельмишановний Петре Васильовичу! 

 
Прийміть найщиріші вітання з Ювілеєм!!! 

  
Для мене Ви наздвичайно дорога людина, адже я пам'ятаю Вас ще з 

дитинства. Спочатку я знала Вас як найкращого друга моїх батьків, з якими Ви 
разом навчалися в Донецькому державному університеті. Але, коли я 
подорослішала, Ви для мене стали ще й вчителем та наставником.  Коли я була 
студенткою історичного факультету Донецького державного університету, я з 
великим задоволенням поспішала на Ваші лекції з історії України, тому що знала, 
що отримаю не тільки цікаві знання, але й величезну дозу позитивної енергії, 
якою Ви заряджаєте оточуючих. Поруч з Вами завжди цікаво, весело, адже Ви - 
дуже життєрадісна, оптимістична, з неперевершеним почуттям гумору людина. 

Саме завдяки Вам, шановний Петре Васильовичу, відбувалося моє 
формування як науковця. Спочатку Ви були науковим керівником моєї 
дипломної, а потім й кандидатської та докторської дисертацій. За це я дуже Вам 
вдячна!!! 

 Так склалося, що саме до Вас я звертаюся у складні моменти свого життя і 
Ви завжди мене підтримуєте та допомагаєте, тому, Ви – людина з великим серцем 
та безмежною добротою!!!  

Тому я хочу побажати Вам, шановний Петре Васильовичу, довгих років 
життя, міцного здоров'я, творчої наснаги, незгасної енергії. Нехай поруч з Вами 
завжди йдуть віра, надія, оптимізм і впевненість, а доля береже Вас від негараздів 
та бід, додає сил та натхнення! 

 
З повагою та любов’ю, д.і.н. Ганна Добровольська (Стоян) 

 
 

ОТ КРЕПКОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО КОРНЯ 
 

Историки справедливо утверждают, что фамилии русским людям присваивались 
по-разному: одним их наделяли по профессиям – кузнец Петр становился Кузнецовым, 
от бондаря Ивана пошел род Бондаревых; другим – по именам: от библейского 
Евдокима возникла фамилия Евдокимов; третьим – по их делам, качествам характера, 
поведению на миру. Так, на мой взгляд, возникла и фамилия нашего 
глубокоуважаемого юбиляра Петра Васильевича Доброва. 

Видимо, делать добро окружающим было насущной потребностью его далеких 
предков. Естественно, Петр Васильевич – их прямой потомок и наш замечательный 
современник унаследовал эту прекрасную черту характера. Он пришел к нам по 
Господнему велению делать добро и делает его многим бескорыстно и, могу твердо 
сказать, с глубокой верой в человека – будь он соискатель ученой степени, коллега по 
работе, научному творчеству или просто студент. 

У Петра Васильевича прекрасный жизненный девиз: «Жизнь коротка: спеши 
делать добро!» И он спешит его делать людям не потому, что 13 июля ему исполняется 
70 лет, а по зову сердца, в котором светится Божья любовь. Вера и Надежда на лучшие 
времена для всех нас никогда не покидают этого энергичного, творчески богато 
одаренного человека. Он не только может подсказать ближнему глубокую научную 
мысль, но и убедить его развивать ее в дальнейшем. Так «рождаются» под 
руководством Петра Васильевича у коллег монографии, а затем глубоко 
содержательные диссертации. 
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Подсчитано: на сегодняшний день его воспитанники защитили 49 кандидатских и 
19 докторских диссертаций. В числе последних и автор этих строк. Помню, как Петр 
Васильевич живо и участливо обсуждал со мной название моей будущей монографии, а 
потом – докторской диссертации по исследованию исторических нестандартно-
публицистических взглядов светоча славянской культуры и автора уникального 
«Толкового словаря живого  великорусского языка» Владимира Даля. Считаю, что 
только благодаря всесторонней научной помощи П.В. Доброва, мне удалось написать, а 
затем успешно защитить впервые в украинской историографии диссертацию по 
жизнедеятельности великого ученого-этнографа, публициста и писателя Владимира 
Ивановича с нестандартными взглядами на окружающую действительность в 
Российской империи Х1Х века, за что я безмерно благодарен нашему дорогому 
юбиляру Петру Васильевичу. 

В. Даль любил Украину – свою родину, взял псевдоним – Казак Луганский, знал и 
ценил украинский язык, многих деятелей науки и литературы, а потому диссертация, 
по совету Петра Васильевича, была написана на украинском языке. 

Не менее важно и то, что П.В. Добров умеет держать «провокационные удары» 
при подготовке его диссертантами к защите своих трудов. Ведь не секрет, что и в наши 
дни бывают нередки случаи злопыхательства, обывательской зависти, распространение 
в Internete заведомо ложной  информации относительно соискателей ученых степеней и 
их научных исследований. Другой бы руководитель или консультант на его месте не 
раз подумал, а что о нем подумают члены ВАКА Украины или его спецсовета по 
защите  кандидатских и докторских диссертаций, ознакомившись с такой свободно 
распространяемой информацией. Но не таков  Петр Васильевич. Он умеет на основе 
многолетнего опыта и глубоких профессиональных знаний отделять рациональные 
зерна от плевел. Судите сами: Петр Васильевич прошел поучительно славный путь 
ученого-преподавателя. Он, как все, был ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, но не как все – стал докторантом Московского государственного 
университета им. Г.В. Ломоносова. Это очень основательная научная школа. Здесь он 
подготовил и позже защитил докторскую диссертацию. С сентября 1991 г. Петр 
Васильевич работал на кафедре истории Украины исторического факультета ДонГУ, 
исполнял обязанности заместителя декана факультета, а с 1996 г. он – профессор. С 6 
января 1999 г. избран деканом исторического факультета, а в 2002 г. – заведующим 
кафедры истории Украины. П.В. Добров автор 270 научных и научно-методических 
трудов, 37 брошюр, 52 личных и коллективных монографий. С 1999г. – академик и 
член президиума Украинской академии исторических наук. К тому же он является 
главным редактором двух профессиональных изданий. С 1998 г. Петр Васильевич 
заместитель ответственного редактора «Вестника Донецкого университета», член 
редколлегии пяти научных журналов. В 2001 г. по собственной инициативе он учредил 
Институт истории Донбасса Донецкого национального университета и на правах 
основателя избран его  директором.  

Кроме того, П.В. Добров приложил много усилий, чтобы провести первое в 
Украине совещание деканов исторических факультетов, ставшее традиционным, где 
был избран председателем Совета деканов исторических факультетов вузов Украины. 
В 2001 г. он возглавил первый в истории университета спецсовет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. Как ведущий ученый, он имеет свою 
основательную научную школу. 

Вот та основа, которая и позволяет  Петру Васильевичу умело отделять 
рациональные зерна от плевел в любой информации и твердо отстаивать интересы 
своих соискателей, за что ему большое спасибо! За это я лично глубоко уважаю этого 
большого ученого, незаурядного мыслителя и педагога. Первоначальные шаги в науку 
Петра Васильевича и мои несколько схожи: оба мы из многодетных  семей с крепкими 
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рабочими и крестьянскими корнями. Оба рано начали работать – он в совхозе, я – в 
колхозе. С 18 лет Петр Васильевич – молотобоец шахты «Ремовская-восточная» 
г.Снежное, а мне после окончания горного техникума пришлось также работать 
сначала рабочим  очистного забоя, а затем – горным мастером на шахте им. 
«Ворошиловградской правды», так что мы хорошо познали цену шахтерского труда. 

В одной из песен Владимира Высоцкого образно выражена картина подземного 
труда горняков и наше, надеюсь на поддержку Петра Васильевича, расположение духа 
в те молодые годы: 

 
 

«Вгрызаясь в глубь веков хоть на виток 
(То взрыв, то лязг – такое безгитарье!), 
Вот череп вскрыл отбойный молоток, 
Задев кору большого полушарья. 
Взорвано, уложено, сколото 
Черное надежное золото». 

 
Вот романтика нашей молодости. Оба мы учились в Москве, оба служили в рядах 

Советской армии, прошли всестороннюю школу общества «Знание». Видимо, все это и 
позволило нам быстро находить общий язык при встречах и работе над моей 
диссертацией.  

И тут сравнения заканчиваются. Петр Васильевич стал одним из крупнейших 
ученых Украины и мне лестно, что именно этот незаурядно талантливый человек был и 
остается по жизни моим замечательным консультантом и наставником. В день его 
славного 70-летнего юбилея желаю Петру Васильевичу крепкого здоровья на долгие 
годы, личного счастья, новых творческих успехов во всех делах! Лет до ста Вам расти, 
дорогой юбиляр, без старости! 

 
Заведующий кафедрой истории Украины 

института юриспруденции и 
международного права 
Восточноукраинского национального 
университета им. В.Даля,  
доктор исторических наук, профессор 

      Николай Александрович Евдокимов 
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СПРОБИ ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ПРАЦІ П.КУЛІША 
«ИСТОРИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ РУСИ» 

 
Д.А.Кондратьєва, Н.Р.Темірова 

  
АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано дискусійну, новаторську для свого часу історичну 
концепцію П.Куліша, викладену в праці «История воссоединения Руси», яка стала 
надбанням української історіографії ХІХ ст. На основі порівняльного аналізу його  
поглядів з міркуваннями провідних українських істориків здійснена спроба виявити 
протиріччя та відшукати раціональні ідеї в сприйнятті минулого П.Кулішем.  

Ключові слова: П.Куліш, «История воссоединения Руси», романтизм, 
позитивізм, козаччина, «возз’єднання». 

 
Створення національної ідеї не можливе без спирань на героїчне минуле народу. 

При цьому в орбіту героїзації доволі часто потрапляли (й потрапляють) історичні 
персоналії й явища далекі за внутрішнім змістом від самого слова «герой». Та не 
зважаючи ні на що раз у раз ми зіштовхуємося з таким процесом, започаткованим з 
легкої руки Й.Гердера. Кожен народ у своїй минувшині має героїчну сторінку, в якій 
акумулюється його енергія. Для українського народу такою є козацька доба. 
Незважаючи на віддаленість у часі, події тієї буремної епохи не припиняють 
будоражити уми вітчизняних інтелектуалів. Історія козацтва протягом понад трьох 
століть виступає візитівкою української історичної науки. Тому, з одного боку, 
козацька доба в українській історіографії є однією з найпопулярніших та опрацьованих, 
водночас не припиняються дискусії, розгорнуті ще в ХІХ ст. Обговорення ролі козацтва 
в житті українського народу супроводжувалося появою ідей, які викликали скепсис або 
й повне несприйняття з боку наукового загалу. Серед авторів таких нестандартних 
поглядів – визначний український мислитель Пантелеймон Олександрович Куліш. 
Оцінка його розуміння козацтва становить самостійну наукову проблему, оскільки її 
розв’язання сприятиме поглибленню розуміння як процесу формування історичної 
науки, так і сутності козацтва як історичного явища. 

Історичні погляди П.Куліша привертали увагу дослідників багатьох поколінь. 
Його сучасники нерідко піддавали критиці сприйняття мислителем української 
минувшини. «История воссоединения Руси» здобула негативну оцінку ще до її появи, 
що засвідчило упереджене ставлення сучасників до П.Куліша.  

М.Драгоманов погоджувався з потребою переосмислити «вартість» і «хиби» 
козацтва, проте зазначав, що на все треба мати мірку еволюційну, відносну, а не 
абсолютну, підкреслюючи тим самим архаїчність дослідницького інструментарію [1]. 
Історики-державники вважали, що не варто ідеалізувати історію козаччини, першим в 
цьому ряді можна назвати І.Кревецького, який зазначав, що саме П.Куліш «перший 
замітив архаїчну рису в історії (козаччини) і перший мав відвагу – назвати її по імені» 
[2]. М.Грушевський вважав, що особлива цінність роботи полягала в її критицизмі [3]. 
Д.Дорошенко шкодував, що Кулішеві ідеї свого часу не зустріли «зрозуміння й 
належної оцінки» [4]. Сучасна українська історіографія намагається всебічно осягнути 
ідеї історичного розвитку у світосприйнятті П. Куліша. О.Ясь, Є.Нахлік, які присвятили 
низку досліджень творчості історика, зачіпають і проблеми осмислення ним 
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української державності. Водночас погляди П.Куліща на козацтво настільки 
оригінальні, що потребують спеціальної уваги.  

Даною розвідкою автор має на меті відійти від сталого бачення проблематики 
козаччини, беручи за основу усталену концепцію пізнього Куліша стосовно 
історичного поступу українського народу та ролі й місця козацтва в ньому. Провести 
паралель між класиками українського історичного романтизму та виділити серед них 
еволюціонуючого своїми поглядами дослідника. 

Джерелами статті послужили праці П.Куліша, передусім, одна з найбільших і 
найвідоміших робіт «История воссоединения Руси», а також дослідження інших 
істориків його доби. Роботи Н.Костомарова, як ті що найбільш яскраво ілюструють 
роздвоєння українського романтизму.  

Український романтизм початку ХІХ ст. був органічним явищем духовного, 
культурного та наукового життя, виступав певним каталізатором національної 
міфотворчості, способом актуалізації історичних традицій, що формували українську 
національну свідомість. Територією для історичних пошуків дослідників-романтиків 
стала українська козаччина, в особливості часи Гетьманщини, які сприймалися як «наш 
героїчний вік, період лицарства, доблесті, поезії» [5]. В романтичному світогляді 
козацтво сприймалося, як виняткова моральна сила, яка боролася за православ’я та 
український народ. Наразі підкреслимо, що історики-романтики досить гостро 
реагували на полемічні зауваження опонентів щодо розбійницької сутності козацтва 
або намагання сподобити його до збіглих холопів та селянства [6]. Однак, прирівняння 
козацтва до західноєвропейського лицарства в студіях істориків-романтиків не є 
беззастережним. Роль козацтва як явища подавалася надзвичайно суперечливо. 

Мінливість та надзвичайна здатність перетворень романтизму, виявляє тільки 
основні тенденції розвитку, що мають доволі специфічні особливості на різному 
національному ґрунті. В інтелектуальному просторі романтизму з’являються методичні 
новації та експерименти українських істориків, які прагнули осягнути суперечливі 
метаморфози української історії доби пізнього середньовіччя і ранньомодерних  
часів[7]. 

Досить цікавим є взаємозаперечність фактів, що український романтизм надавав 
козацтву виняткової моральної сили, що обороняла православний український народ. 
Порівнюючи його з європейським лицарством, вони досить негативно реагували на 
зауваження стосовно розбійницької сутності козацтва. 

Історичні дослідження Миколи Костомарова щодо козацтва посідають чільне 
місце в розумінні української історії. Він сприймав козацтво, як елемент давньої Русі, 
представників «вічевої вольності», уважав певним містком між княжою добою та 
новим часом, що відкидали єдино державницькі засади, при цьому беззаперечно 
наділяючи  козацтво героїчним змістом[8].  

М.Максимович обстоював думку про дві стихії, які відігравали вирішальну роль у 
творені козацтва: «азіатсько-наїзницьку» та «греко-християнську»[9]. Ці ідеї 
перегукуються з поглядами Куліша, який уважав козацтво спільним продуктом Азії та 
Європи[10].  

Духовні перетворення породили зворотні та ірраціоналістичні реакції, які 
знаходимо в дослідницьких інтенціях романтиків. Історична думка романтичного 
спрямування  намагалася охопити бутність різних соціальних верств. Так О.Ясь 
зазначає, що  історики-романтики репрезентували не тільки цікаві інтелектуальні 
експерименти з обширу українського історіописання ХІХ ст., а й демонструє 
своєрідність та парадоксальність романтичного типу мислення, що іноді продукував 
чудернацькі ідеї й химерні концепції нашого минулого [11]. 

Історія народу сприймалася П.Кулішем, як своєрідна морально-естетична система, 
в межах якої складалися взаємини між різними етносоціальними спільнотами. 
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Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. П.Куліш намагався поставити осмислення української 
минувшини в типологічний контекст світової історії, зокрема, застосувавши 
соціологічну концепцію О.Конта до пояснення складних суспільно-політичних 
процесів доби козаччини. 

При цьому необхідно звернути увагу, що ідеологічні та історичні переконання 
самого дослідника протягом життя змінювалися, що сприймалося досить неоднозначно 
з боку його сучасників. Одні логічно пояснювали зміну світоглядної системи П.Куліша 
обумовлюючи це польським періодом життя, інші –«егоцентричною» вдачею 
дослідника та його схильністю до масштабних й екстремальних експериментів, зокрема 
неспроможністю віднайти оптимальний творчий синтез. 

Зламною історичною студією, що символізувала докорінну зміну поглядів 
дослідника, виступила тритомна праця «История воссоединения Руси». Початково 
означена робота була запланована як дев’ятитомний проект, що так і не реалізувався до 
кінця. Втілення задуму розтягнулася в часі, постійно корегувалася самим автором, що 
проявлялося у зміні загальної конструкції видання. Яскравим прикладом цього є 
опубліковане «Заявление» у ІІ томі « Истории воссоединения Руси», де автор 
повідомляє читачам про намір значно розширити масштаби своєї роботи, тобто 
доповнити намічені дев’ять томів додатками «Материалы для истории Воссоединения 
Руси», оскільки на думку автора, « только прочитанный вполне источник дает 
возможность понимать верно выборки из него»[12]. 

Позиціонуючи свою роботу, як виклад історичної концепції процесу 
«возз’єднання» Русі, «совершившийся незримо для современников, жизни трех 
народов», А.Куліш вважає за доцільне «отделить в особую книгу критическую роботу 
от повествовательной» з метою кращого розуміння логіки, якою керувався сам під час 
написання «Истории воссоединения Руси» (Критико-библографические роботы для 
Исстории воссоединения Руси) [13]  

Зазнавши впливу позитивізму, П.Куліш вимальовує історичний процес не тільки 
як систему з морально-естетичними нормами, а й соціальними і природничими 
законами. Авторський розрив з тогочасною традицією українського історіописання 
висуває його дослідження у становище інтелектуальної опозиції до праць колишніх 
наставників й друзів. Його конфронтацію простежуємо в низці гострих й інколи 
образливих інвектив супроти творчості Т.Шевченка, М.Костомарова. Нерідкими були 
різкі випади щодо поглядів М.Максимовича, котрий характеризується автором як 
«один из безздарнейших людей, когда-либо бравшихся за перо литератора» [14]. 
Бачення П.Кулішем існування козаччини викликало негативну реакцію М.Костомарова. 
Він зосередився на всебічному аналізі упущень та перекручень, виходячи з твердження: 
«Все твориться у світі поступово; жодне історичне суспільство не зявлялося готовим, 
як Афіна з голови Зевса». Він заперечував ширення думки про розбійницькі інстинкти 
козацтва на весь час його існування, що виступав певним «знаряддям, що рухав 
механізм політичних інтересів країни» [15]. Отже, незважаючи на спільні передумови 
романтичного історіописання М.Костомарова, М.Максимовича та П.Куліша, у 
останнього сформувалися відмінні підходи до інтерпретації історії козацтва. 

Розглядаючи козацтво як багатовимірне явище, дослідник зображує його не тільки 
як силу, що протидіяла «азіатському хижацтву», а й як своєрідний спосіб життя: 
«..козакування було для них не стільки лицарством, у сенсі покликання, не стільки 
ідеєю соціальної відсічі, а тим менше реакцією політичною, скільки простим, буденним 
добуванням хліба насущного» транслює ідею, що козакування це не лише спосіб життя, 
а й «народницький ідеал рівноправності в грубій формі», ідеалізація вільного 
життя[16]. У сьогоднішній історичній науці наробки П.Куліша були покладені у 
підмурки «уходницької» гіпотези виникнення козацтва. 
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Пантелеймон Олександрович відстоював думку, що одвічна боротьба козацтва за 
існування, не тільки відчужувала цей стан від цивілізованого суспільства, а й зводила 
його інстинкти до найпростіших, найпримітивніших, розбійницьких, серед яких майже 
не залишилося місця релігії. 

Існування «військово-промислової корпорації» співвідносить з побутуванням 
шляхти, змагання яких певною мірою визначали перебіг польсько-української історії: 
«ці дві сили, коронно-шляхетська та розбійницько-козацька, розвивались, падали, й 
знов вставали паралельно… Доля держави і майбутнє суспільства, цілком залежало від 
того, яка сила залишиться більш життєвою»[17]. 

Історію козацтва, Пантелеймон Куліш, як і М.Костомаров, поділяє на кілька 
періодів. Але засадами цього поділу є не відповідність конкретній ідеї, а стан взаємин 
між козаками та шляхтою, певний баланс сил. «У першому періоді козаки були не чим 
іншим, як козакуючою супроти татар панською пограничною сторожею, котру 
очолювали ті, чия була земля», виступали певним знаряддям польської колонізації 
українських пустель[18]. Початок другого періоду, ознаменувався з розпочатої 
наприкінці XVI ст. роздвоєння польської Русі на шляхетську і козацьку. 

Останній етап виділяється досить не чітко, на нашу думку, Куліш планував у 
наступних томах більш детально допрацювати вказану проблематику. 

У третьому томі «Истории воссоединения Руси» дослідник докладає певних 
зусиль для руйнування міфу про «козаков – благодетелей малороссийского народа» й 
дає визначення козацтву як «розбійницькій корпорації», ставлячи її на один щабель з 
ханською ордою та іншими степовиками. Пантелеймон Куліш звертає увагу опонентів 
на нові історичні джерела козацької доби, які передають різнопланові події та отримали 
оцінку не лише з вуст козацьких нащадків, а й польських та європейських сучасників та 
істориків. Відшукував нові й нові аргументи для дегероїзації образу козацтва, 
намагаючись продемонструвати їх культурну архаїчність. Він достатньо гостро 
критикує героїзацію козачини в українській історіографії. Та не відходить від думки, 
що козаччина в своїм середовищі відрізняється від того змісту яким його штучно 
наповнили дослідники. «Так, як колись товариш Сулими, Павлюк і послі королівського 
помилування на ешафоті не зрозумів, що козацьке видумане право підлягає правам, 
заслуженим у всесвітньої культури, - так і літературний гайдамака не хоче розуміти 
нічого, опріч тих диких, татаруватих ідеалів, які перед ним виставила козацька поезія та 
безкритична історіографія»[19]. П.Куліш звертає увагу сучасників-дослідників 
козацької доби й на те, що нові джерела у більшості випадків не підтверджують гіпотез 
про козацтво - «театральні підмостки, з яких нам  показували українських героїв, не 
приваблюють нашої цікавості; за багато розписаними декораціями відбивається 
артистична вбогість»[20].   

П.Куліш зображує козацтво як «могутню руїнницьку», «морально нікчемницьку» 
силу. «Для козаків не була священна навіть та влада, котру вони самі ставили над 
собою, як зречення будь-якої іншої: хоча вони були здатні скоритися найгрубішому 
деспотизму обраного ними вожака, але за невдалий похід ватажок відповідав у них 
власною головою»[21]. Козак відкидав усі встановлення верховної влади, не міг 
дорожити нею як чимось священним. Держава, яка дозволила на своїй території 
виникнути «кублу крайньої вольниці», приречена на криваву боротьбу з нею, врешті-
решт на загибель. 

Незважаючи на це дослідник відводить значну роль козацтву у возз’єднання 
Південної та Північної Русі, де воно виступає «матеріальною силою» в тимчасовому 
одстоюванні свободи від турецько-татарської та польської агресії. Він вважає, що лише 
завдяки бажанню козацької верхівки задля збереження власного життя та майнових 
прав перейти під протекцію московського самодержця, виникає протиприродна унія 
між царатом та козацтвом. Козацтво за визначенням П.Куліша «республікоподібне», 
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«зовнішньо дезорганізоване», «напівполітичне» тіло, яке не усвідомлено переходило на 
службу «руського возз’єднання». Сам же процес возз’єднання автор трактував як 
політичний акт, духовний  вибір, який відбувся задовго до його розуміння в історії[22]. 
Та дослідник доходить висновку, що царська протекція створила нерівні умови для 
розвитку українського та руського народів. Кулішева концепція «руської двоїстості» 
була значною  мірою вимушена; державна єдність українців та росіян  усвідомлювалася 
ним як історична неминучість, але не як остаточний ідеал[23]. Якщо у ближчому 
майбутньому не майорить перспектива  виборення «окремницької волі» України, то 
треба, вважав дослідник, добиватися збереження національно-культурної своєрідності 
українського народу та його рівноправного становища з російським. Суть 
Переяславської угоди 1654 р., П.Куліш ужив із пропагандистською метою: мовляв, 
Стара Русь віддавна прагнула возз’єднання з Новою Руссю під скіпетром московського 
царя як рівна з рівною і вільна з вільною, тим-то й тепер їхні взаємини в одній державі 
мають будуватися саме на таких засадах. Переяславська рада політично узаконила 
довготривалий процес возз’єднання, що за логікою Куліша, лише нашкодило йому, бо 
реалізувала його як прохання козаків до московського монарха прийняти їх у своє 
підданство[24]. Тому висвітлюючи у тритомній монографії «История воссоединения 
Руси» злуку України з Московщиною, дослідник неодноразово  наголошує, що у 
кожного народу повинна бути своя історія, яка б надавала можливості створити власну 
державу, а сам акт «возз’єднання» вказує на  споконвічне роздвоєння Русі, й таке 
існування для означених народів вічне[25]. Зазначена ідея стала наріжним каменем 
концепції П.Куліша про двоєдину Русь – політичну єдність України та Росії. За 
Кулішем, історія «руського світу» - це боротьба різних ідей, основ буття, та за великим 
рахунком – тріумф ідеї возз’єднання Русі Південної та Північної.  

Отже, у 70-80 рр. ХІХ ст. назріла потреба критичного переосмислення 
романтичної ідеалізації феномену козацтва. П.Кулішеві, як історикові, випала 
можливість розвінчати козацький міф, у конструюванні якого він сам у юні роки брав 
активну участь. Виступаючи деміфологізатором, він не уник нових крайнощів – 
критичного осуду й навіть злісного знеславлення запорозької вольниці та 
гайдамаччини, генералізації «руїнництва», зображення негативу козацького буття. 
Однак, позиціонуючи козацьку верству як руйнівницьку силу, П.Куліш все ж таки не 
відкидає її заслуги в пришвидшенні занепаду польського цивілізаційного шляхетства та 
формуванні зародків національної самоідентичності. «История воссоединения Руси» – 
перший крок з боку української історіографії у розвінчанні міфологеми козацької доби. 
Однак, позиціонуючи козацьку верству як руйнівницьку силу, автор не відкидає їі 
заслуги в пришвидшенні занепаду польського шляхетства. Осягнувши концепцію 
П.Куліша крізь його роботу «История воссоединения Руси», можна твердити, що 
повертаючи із забуття безвічно суще ми знов і знов пересвідчуємося: Пантелеймон 
Куліш і нині попереду живих. 

Перспективи вивчення творчої спадщини П.Куліша пов’язані із заглибленим 
аналізом його поглядів на українську минувшину в контексті загальної історіографічної 
ситуації ХІХ ст. 

 
РЕЗЮМЕ  

 Праця П.Куліша «История воссоединения Руси» проклала стежку на шляху 
розвінчання міфологеми козацької доби, зображуючи історичний процес не тільки як 
систему з морально-естетичними нормами, а й соціальними і природничими законами. 
Історик акцентує увагу на складних суспільно-політичних процесах у козацькому 
середовищі, відводить значну роль козацтву у возз’єднанні Південної та Північної Русі. 

Ключові слова: П.Куліш, «История воссоединения Руси», романтизм, 
позитивізм, козаччина, «возз’єднання». 
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SUMMАRY 
P.Kulish’s work “Russia’s Reunification History” has trailed towards debunking myths 

of Cossack era having represented the historical process not only like the system of moral and 
aesthetic standards, but of social and natural principles. The historian stresses attention on 
sophisticated socio-political processes in the Cossack environment as well as a role for 
Cossacks in the reunification of the Southern and the Northern Russ. 

Key words: P.Kulish, “Russia’s Reunification History”, romanticism, positivism, 
cossacks, reunification.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті подана характеристика К. В. Харламповича як дослідника проблем 
церковного краєзнавства, проаналізована низка його праць, присвячених цьому 
напрямку його наукової діяльності, визначені основні теми, які досліджував та 
висвітлював на сторінках своїх праць вчений. Зазначається, що науковий доробок 
дослідника у царині церковної історії й донині залишається неперевершеним та може 
бути використаний як основа для подальших розробок як вузько тематичних, так і 
загальноісторичних проблем з історії церкви, церковних впливів, духовної освіти та 
історії окремих навчальних закладів. 

Ключові слова: К. В. Харлампович, церковне краєзнавство, церковна історія, 
церковні старожитності. 

 
У структурі сучасного історичного знання теоретики виділяють чотири складові: 

дисципліни, допоміжні (спеціальні) історичні дисципліни, напрямки та предметні поля. 
«Історичне краєзнавство» безумовно відноситься до першої категорії, бо має свій 
власний об’єкт дослідження. Церковне краєзнавство є складовою частиною історичного 
краєзнавства. Його розвиток тісно пов’язаний із діяльністю істориків церкви, 
викладачів вищих та середніх духовних навчальних закладів, священиків окремих 
парафій. 

Одним із відомих істориків церкви, духовної освіти та церковних старожитностей 
був Костянтин Васильович Харлампович (1870–1932). Довгий час його ім’я 
замовчувалося, однак від початку 1990-х рр., інтерес до його постаті почав зростати, що 
знайшло своє відображення у серії коротких нарисів про незаслужено забутих вчених 
Академії наук, де вперше було опубліковано його біографію [1]. Нині в сучасній 
українській історіографії вже існує повноцінна монографія, присвячена інтелектуальній 
біографії цього історика, яка висвітлює біографію вченого, його погляди та наукову 
діяльність [2]. Однак, враховуючи зростаючий інтерес вітчизняних науковців до питань 
церковної історії, історії духовенства, яке представляло різні конфесії, їхньої історичної 
долі, обумовленої репресіями 1920-х – 1930-х років, а також вивчення наукового 
доробку окремих вчених, яких можна визнати істориками церкви [3], вважаємо за 
потрібне звернути особливу увагу на діяльність К. В. Харламповича як знавця 
церковної історії та церковних старожитностей. 

На формування поглядів та визначення наукових інтересів вченого суттєвий вплив 
мали його походження та біографія. Як відомо, К. В. Харлампович народився в родині 
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православного парафіяльного священика Гродненської губернії. У 1879 р. він вступив 
до Віленського чоловічого духовного училища, де навчався протягом 5-ти років. Після 
закінчення цього навчального закладу у 1884 р. він без вступних іспитів був 
зарахований до Литовської духовної семінарії. У 1890 р. К. В. Харлампович вступив до 
Санкт-Петербурзької духовної академії [2, с. 23], яка була на той час однією з чотирьох 
провідних вищих духовних шкіл у Російській імперії*. Церковна історія в цьому 
навчальному закладі, завдяки подвижницькій праці педагогів, викладалася як окрема 
богословська наука. Саме духовна академія дозволила К. В. Харламповичу 
сформуватися як науковцю та історику церкви. Знайомство з М. О. Кояловичем, 
П. М. Жуковичем, П. Ф. Ніколаєвським [2, с. 23], які викладали в академії, у 
майбутньому зумовило напрямок власних наукових досліджень Костянтина 
Васильовича. У 1894 р. він захистив магістерську дисертацію під назвою «Западно-
русские, по преимуществу православные, школы XVI и начала XVII веков». Після 
закінчення Санкт-Петербурзької духовної академії та успішного захисту дисертації 
К. В. Харлампович викладав латинську мову в Казанській духовній семінарії, а з 29 
грудня 1906 р. – ще й «цивільну» історію. Протягом перших п’яти років перебування в 
Казані дослідник написав цілу низку праць, які розвивали тему освіти у «западно-
руському краї» (тобто на теренах сучасних України, Білорусі та Литви), а також 
висвітлювали питання церковної історії, діяльності окремих діячів православної 
церкви: «Острожская православная школа» [4], «К истории западно-русского 
просвещения. Виленская братская школа в первые полвека ее существования» [5], 
«Западно-русские православные братства и их просветительная деятельность в конце 
XVI и начале XVII века» [6], «Иосиф Курцевич, Архиепископ Суздальский, бывший 
Епископ Владимирский и Брестский (1621–1624)» [7], «К вопросу о сущности русского 
раскола старообрядства» [8] та ін. 

1898 р. К. В. Харлампович опублікував текст своєї магістерської дисертації, яку 
подав до захисту до Санкт-Петербурзької духовної академії – «Западно-русские 
православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, 
религиозное обучение в них и заслуга их в деле защиты православной веры и церкви» 
[9]. Це було перше ґрунтовне дослідження, в якому детально і систематично 
розглядалася діяльність православних братств та братських шкіл на теренах України і 
Білорусі часів польського панування. Вона була написана на підставі залучення 
широкого кола джерел, зокрема матеріалів Архіву греко-уніатських митрополитів, 
рукописних зібрань бібліотек Москви і Петербурга, а також Києва, де автор вивчав 
архіви Києво-Печерського і Софіївського монастирів, стародрукованої літератури, 
полемічних творів, опублікованих джерел з історії Константинопольської патріархії. 
Автором також були використані дослідження з історії освіти даного періоду в 
російській і європейській історіографії. Це стало можливим завдяки тому, що дослідник 
добре знав грецьку, латинську, німецьку, французьку, польську мови. Монографія 
вченого відзначалася аргументованими твердженнями, критичним розбором праць, 
дотичних, або ж безпосередньо пов’язаних з проблемами шкільної освіти на 
українських та білоруських землях. Він не формулював жодних гіпотез, які б не 
опиралися на джерела. Його ерудиція і знання історіографії проблеми були 
надзвичайно широкими. 

Пізніше К. В. Харлампович отримав за своє дослідження дві премії – Уварівську 
від Російської академії наук та Карпівську – від «Императорского общества истории и 
древностей российских при Московськом университете». Професор Київської духовної 

                                                            

* Іншими навчальними закладами даного профілю були Московська, Київська та Казанська духовні 
академії. 
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академії С. Голубєв, автор фундаментальних досліджень з історії шкільних та 
церковних реформ митрополита Петра Могили, Київської академії, церковного життя в 
Україні XVII ст., рецензуючи цю роботу відзначав, що автор залучив численні 
документи з архівних та рукописних сховищ Москви, Петербурга, а також Києва. 
Непересічною заслугою автора рецензент також вважав виявлення невідомих на той 
час пам’яток української літератури, серед яких було «Казанье на преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» [10], «Kazanie na pogrzebie Kniazia Wasila 
Wasilewicza Galiczyna, w Cerkwi Brackiey Wilenskiey s. Ducha w Roku 1619 Januaria 27 
dnia pogrzeboinego» [10, c. 10] та «В неделю пред Рождеством Христовым отца Леонтия 
архимандрита Виленского» Л. Карповича, якого сучасники часто називали «руським 
Златоустом» [10, c. 12]. Цікаво, що у звіті про сьоме присудження премії І. Карпова, де 
була опублікована ця рецензія, С. Голубєв окремо відкреслив, що оскільки історія 
західно-руської церкви ще є мало розробленою темою, такі дослідники («труженики»), 
як К. В. Харлампович, заслуговують подяки за те, що «хотя одну борозду проводят на 
этой ниве» [10, с. 16]. Магістерський диспут відбувся 10 січня 1899 р. Рішенням 
Святішого Синоду від 20 березня 1899 р. її автор був удостоєний звання магістра 
богослов’я. 

Одночасно з учителюванням у семінарії К. В. Харлампович наказом від 14 травня 
1900 р. був затверджений приват-доцентом кафедри церковної історії на історично-
філологічному факультеті Казанського університету [2, с. 27]. Він розпочав читати 
загальні та спеціальні курси з історії російської церкви, зокрема старообрядництва, а 
також історію шкіл і духовної освіти в Росії до ХVІІІ ст. Коли у 1902 р. було оголошено 
конкурс на заміщення посади завідуючого кафедрою церковної історії, 
К. В. Харлампович разом з іншими претендентами – професором Казанської академії 
І. Реверсом, викладачем Воронезької духовної семінарії П. Нікольським, помічником 
інспектора Московської духовної академії А. І. Покровським, взяв участь у конкурсі. 
Незважаючи на відхилення всіх кандидатур конкурсною комісією, К. В. Харламповича 
підтримав факультет. Проте рада університету відхилила і його кандидатуру. Ця подія 
викликала певні справедливі нарікання вченого, які він вирішив окремо викласти у 
брошурці «Pro domo sua» [11]. В її тексті К. В. Харлампович у контексті конфлікту, 
який вийшов у нього з керівництвом Казанського університету, ретельно довів: чому 
він є істориком церкви, проаналізував ті свої праці та відгуки на них, які 
підтверджували це визначення. Серед особливо важливих своїх творів вчений назва 
свої магістерську та кандидатську дисертації, присвячені західно-руським школам. 
Відповідаючи своїм опонентам, зокрема проф. церковної історії Ф. Курганову, від 
позиції якого залежало надання К. Харламповичу посади, вчений довів, що є знавцем 
не лише предмету свого безпосереднього предмету, але й всесвітньої історії церкви. 
Крім того, Костянтин Васильович дав повний перелік тих своїх робіт, у яких, на його 
думку, розглядалися різні аспекти історії церкви, канонічного права, релігійних 
конфесій тощо. Незважаючи на труднощі, які виникли у процесі проходження 
обговорення його кандидатури у подальшому, 25 серпня 1909 р. К. В. Харлампович 
отримав посаду виконуючого обов’язки екстраординарного професора Казанського 
університету по кафедрі історії російської церкви. 

Слід зазначити, що саме період з 1908 по 1917 рр. виявився найбільш плідним для 
історика у сенсі продовження його праці над дослідженням історії церкви, духовної 
освіти та церковних старожитностей. У цей час вчений написав кілька праць, які були 
присвячені біографіям чи діянням численних церковних діячів, зокрема Феодосія 
Печерського, архімандрита Макарія Глухарєва, Афіногена Крижановського, 
митрополита Московського Платона, М. Ільмінського, св. Іннокентія Кульчицького, 
К. Борковського, казанського архієпископа В. Петрова та інших. Особливу увагу 
дослідник приділив дослідженню біографії та діяльності Іосифа Курцевича, 
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архімандрита Суздальського та Брестського, чиє тіло, як виявилося, було поховано у 
Зилантовому монастирі під Казанню [12]. 

Будучи одним з фундаторів Казанського Церковно-археологічного товариства, а 
також членом Казанського Товариства історії, археології і етнографії, 
К. В. Харлампович багато займався питаннями виявлення та збирання предметів 
церковної старовини, а також публікацією документів. Показовими у цьому сенсі є такі 
праці дослідника, як: «Историко-археологические очерки церквей города Казани» [13] 
та «Из церковных архивов Ядринского уезда» [14]. Вони демонструють і широку 
ерудицію вченого, і сумлінність та серйозний науковий підхід до будь-якої проблеми, 
за дослідження якої він брався. Перша праця, яку вчений озвучив на засіданні 
Церковно-археологічного товариства 16 грудня 1908 р., подає опис 11 церков міста 
Казані з історичними довідками та докладним описом усіх старожитностей і цікавих 
книг і предметів церковного призначення. Особливу увагу історик зосереджував на тих 
речах, які він вважав за потрібне за згодою священиків, описаних ним церков, вилучити 
та передати до складу музею товариства. 

Не менше значення мала й публікація документів, які розкривали цікаві аспекти 
процесу християнізації неросійського населення Казанського краю, зокрема, 
Ядринського повіту. Їхній зміст говорить і про помилки у самому процесі хрещення, і 
про процедуру обрання хрещених батьків, і про зловживання місцевих священників, які 
брали з новохрещених великі суми грошей за організацію та проведення хрестин, 
відспівувань, вінчань тощо, а також про реакцію на ці повідомлення з боку царської 
влади, керівництва Казанської духовної консисторії, Чебоксарського духовного 
правління та окремих вищих духовних сановників краю. 

У 1910-х роках К. В. Харлампович активно видав матеріали, які стосувалися 
історії Казанської духовної семінарії в XVIII ст., міста Казані, казанських іновірчих 
шкіл, казанських і сибірських чужородців – їх етнографії та археології, колишніх членів 
Алтайської місії та сибірських ієрархів, хрістиянизації та просвіти чужородців, 
Казанської духовної академії, церковної старовини. До того ж, предметом його 
досліджень була місіонерська діяльність на теренах Поволжя та Сибіру вихідців з 
України. Його статті публікувалися на сторінках різних періодичних видань – 
«Христианское чтение», «Православный собеседник», «Журнал министерства 
народного просвещения», «Чтения в Московском обществе истории и древностей 
российских», «Церковный вестник», «Церковные ведомости», «Литовские 
епархиальные ведомости», «Волынские епархиальные ведомости», «Томские 
епархиальные ведомости» тощо. Всі праці К. В. Харламповича, як зазначав В. Біднов, 
відзначалися «новизною, документальністю, багатством фактів, критичністю, 
об’єктивністю по відношенню до предмета дослідження та самостійністю тверджень. 
Тому то вони мають високу наукову вартість й на довший час не втратили свого 
значення» [15, с. 8]. 

Продовженням досліджень історії освіти в «Західній і Московській Русі» стала 
докторська дисертація вченого – «Малороссийское влияние на великорусскую 
церковную жизнь», над якою К. В. Харлампович розпочав працювати ще 1910 р. У 
1914 р. у Казані було опубліковано перший том задуманого тритомного видання, метою 
якого було показати ту роль, яку відіграли вихідці з України, у тому числі вихованці 
Києво-Могилянської академії, працюючи на культурно-просвітницькій ниві в Росії з 
середини XVI ст. до початку царювання Катерини II (1762). У передмові автор писав, 
що в другому томі буде вміщено біобібліографічний матеріал про всіх українських 
діячів цього періоду, а в третьому – узагальнено здійснене дослідження. Після захисту 
дисертації у 1914 р., 12 травня цього ж року К. В. Харлампович дістав ступінь доктора 
церковної історії Санкт-Петербурзької духовної академії, а з 25 серпня 1914 р. став 
ординарним професором Казанського університету [2, с. 29]. 
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Дослідження К. В. Харламповичем багатьох проблем церковної історії також було 
зумовлено його членством у багатьох наукових товариствах (Товариства археології, 
історії і етнографії при Казанському університеті, Товариства історії та старожитностей 
при Московському університеті, Товариства шанувальників старовинного письменства, 
Російської вченої архівної комісії, Московського археологічного товариства, 
Товариства любителів давньої писемності, Володимирської вченої археологічної 
комісії, почесним членом Орловського і Симбірського церковних археологічних 
товариств), а також у двох академіях наук: Російської (від 1916 р.) та Всеукраїнської 
(від 1919 р) 

Революційні події 1917 р. стали катастрофою для духовної освіти в Росії та для 
викладачів духовних навчальних закладів. По богословських школах, а одночасно по 
науковому напрямку церковної історії, було завдано удар вже на самому ранньому 
етапі боротьби з церквою декретом Раднаркому «Об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви» від 23 січня 1918 р. Невдовзі після появи цього декрету 
розпочалася так звана «демократизація» професорського складу. Вчені ступені доктора 
та магістра були скасовані. Скасовувався і поділ професорів на заслужених, 
ординарних, екстраординарних, а також звання ад’юнкта. У Казанському університеті 
К. В. Харлампович пропрацював до закриття історично-філологічного факультету 
влітку 1921 р. Прохання вченого виділити йому субсидію на продовження його 
наукової роботи щодо збирання матеріалів до другого та третього тому 
«Малороссийского влияния…» було відхилено, що змусило його залишити 
університет. У подальшому він продовжив працювати викладачем математики в 
Казанській вищій школі (1921–1922 pp.), викладачем латинської мови у 
фармацевтичному технікумі (1921–1924 pp.), а також інструктором інформаційного 
відділу у Татарраднаргоспі (1922–1923 pp.) [2, с. 30–32]. 

На початку 1920-х років К. В. Харлампович певний час перебував на посаді 
голови музейної комісії, де провадив велику роботу, спрямовану на збереження 
культурних та історичних цінностей краю. Ця діяльність щільно була пов’язана з 
членством вченого у лавах Товариства археології, історії і етнографії при Казанському 
університеті. Найважливішим практичним питанням, що постало в роки революції і 
громадянської війни перед Товариством, був порятунок історико-культурних і 
наукових цінностей від загибелі. Товариство спільно з Церковним історико-
археологічним Товариством і Казанським міським музеєм створило комісію з охорони 
пам’ятників мистецтва і старовини при Комітеті суспільної безпеки. 16 грудня 1917 р. 
Товариство заснувало спеціальну комісію, яка повинна була займатися обстеженням і 
збереженням пам’яток місцевої старовини. 19 грудня 1917 р. воно звернулося до 
управління Казанського військового округу з проханням передати бібліотеку 
Казанського військового училища до Північно-Східного археологічного і 
етнографічного інституту або до міської бібліотеки, а також вжити заходів щодо 
збереження бібліотеки і архіву Казанської духовної семінарії. 

З початку 1922 р. почалися вилучення релігійних предметів з храмів під приводом 
боротьби з голодом. Це мало пряме відношення до членів Товариства, які входили до 
Музейної комісії при Академічному центрі Татнаркомпроса (колишній Відділ у справах 
музеїв і охорони пам’ятників мистецтва, старизни і природи). Після значного 
скорочення штатів в ній залишилися професори К. Харлампович, О. Миронов та 
архітектор В. Єгерєв. Від них була потрібна повна згода на всі дії влади. Аргументи на 
захист пам’ятників розглядалися як «контрреволюционные вылазки» [13, с. 93] і лише 
завдяки позиції членів Казанського підвідділу деякі чудові зразки православної 
культури Татарського краю все ж таки вдалося врятувати від знищення. 

Не зупиняючись на усіх труднощах життя К. В. Харламповича протягом середини 
1920-х – початку 1930-х рр., зауважимо, що вже перебуваючи на території України, 
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проживаючи у Ніжині, вчений не полишав спроб будь-яким чином досліджувати ті 
питання, які були пов’язані з церковною історією. Зокрема, це вилилося у низку 
рецензій на праці інших науковців та біографічні нариси про відомих істориків церкви, 
з якими йому свого часу прийшлося бути знайомим. Серед них біографічний нарис 
«Платон Миколайович Жукович», некрологи, присвячені П. Знаменському, 
М. Ільмінському, рецензії на праці В. Біднова «Православная церковь в Польше и 
Литве», В. Латишева «Жития св. епископов херсонских», О. Лотоцкого «Церковный 
Устав князя Владимира Великого», М. Петровского «Письмо патріарха 
константинопольського Феофилакта царю Болгарии Петру», Є. Шмурло «Римская 
курия на русско-православном востоке в 1604–1654 годах» та ін. 

Отже, побіжний аналіз біографії та окремих творів К. В. Харламповича (повний 
перелік праць вченого поданий у нашій монографії; див. 2, с. 242–256) яскраво 
доводить що він був одним із сумлінних дослідників історії церкви, духовної освіти, 
церковних старожитностей та історіографії предмету своїх наукових розвідок. Його 
науковий доробок у царині церковної історії й до нині залишається неперевершеним та 
може бути використаний як основа для подальших розробок як вузько тематичних, так 
і загальноісторичних проблем з історії церкви, церковних впливів, духовної освіти та 
історії окремих навчальних закладів тощо. 

Серед подальших напрямків наукового пошуку слід виділити пошук 
неопублікованих матеріалів наукових праць К. В. Харламповича, адже змістом своїх 
творів,  присвячених історії церкви, вчений довів свій хист історика-документаліста, 
кожен аргумент якого, мав бути підтвердженим текстом історичного джерела, а також 
науковця з аналітично-критичним мисленням. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье дана характеристика К. В. Харламповича как исследователя проблем 
истории церкви, проанализирован ряд его трудов, посвященных этому направлению его 
научной деятельности, определены основные темы, которые ученый исследовал и 
освещал на страницах своих работ. 

Ключевые слова: К. В. Харлампович, церковная история, церковное краеведение, 
церковные древности. 

 
SUMMARY 

The article presents characteristics K. V. Kharlampovich as a researcher of church's 
local history, analyzed a number of his works on this area of his scientific activities, key 
themes that explored and highlighted in the pages of his works scholar. 

Keywords: K. V. Kharlampovich, church history, church's local history, religious 
antiquities. 
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ЛЮТИЙ  1917 Р.  ЗА МЕМУАРАМИ ДІЯЧІВ  І СУЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 
 
О.В.Отземко, А.Б.Грідіна 
 
АННОТАЦІЯ 

У статті на основі спогадів представників різних верств українського суспільства 
показано реакцію на перші повідомлення про лютневі події 1917 р. у Петрограді. 
Досліджено мемуари відомих діячів Української революції, її  прибічників  і 
противників, які відображають розмаїття поглядів та емоцій у перші дні революції, 
активну діяльність різних політичних сил, а також намагання авторів із відстані 
минулих років оцінити стан українського національного руху на той час. 

Ключові слова: мемуари, спогади, лютнева революція, 1917 р., українська 
революція, український національний рух. 

 
Історія Української революції 1917-1920 рр. містить чимало питань, які й досі 

залишаються дискусійними для науковців і громадськості. Особливе місце серед них 
відводиться подіям 1917 р., які стали визначальними у складному процесі 
самовизначення України. 

На сучасному етапі дослідження революційних подій 1917 р. в Україні  
характеризується  залученням до наукового обігу нових комплексів історичних джерел, 
зокрема мемуарної літератури. Значення її підвищується через недостатню 
збереженість інших видів  джерел з  історії цього періоду.  До того ж, останніми роками 
значний комплекс мемуарної літератури став доступним для дослідників завдяки появі 
в Інтернет-мережі сканованих текстів спогадів і щоденників очевидців й активних 
учасників подій. 

Вивчення мемуарів учасників подій 1917-1920 рр. хронологічно й  концептуально 
поділяється на два періоди. У радянській історіографії на увагу заслуговують роботи 
Г.В.Стрельського, А.В.Санцевича, В.С.Голубцова, які аналізують спогади і щоденники 
відомих більшовиків, робітників, селян, червоноармійців, якщо ж згадують мемуари 
представників інших  «таборів» революції, то, звичайно, в негативному світлі [1]. Серед 
досліджень часів незалежності треба відзначити праці А.Малика,  Р.Я Пиріга. Автори 
зосереджуються на творах учасників національних змагань, що зрозуміло, адже останні 
тривалий час були недоступні. Водночас, треба відзначити прагнення показати всю 
палітру мемуарної літератури  про бурхливі події національно-демократичної 
революції [2]. Відзначимо й джерелознавчі дослідження російських істориків, які 
намагаються оцінити мемуарну спадщину радянського періоду  на нових засадах [3]. 

Мета даної статті – на основі спогадів представників різних верств українського 
суспільства показати реакцію на перші повідомлення про лютневі події 1917 р. у 
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Петрограді. Відповідно до цього джерельну базу становлять мемуари як діячів 
українського національного руху, так і людей, які, принаймні в той час, не були до 
нього залучені, а також опонентів національних змагань, зокрема, більшовиків і 
представників робітництва, які згодом до них примкнули. За жанром це спогади про 
окремі події (за класифікацією В.С.Голубцова) або мемуари-історії. Призначення їх – 
розповісти про ті історчині події, учасником яких був автор. За формою (класифікація 
Г.В.Стрельського, В.В.Кабанова) – спогади, написані самими авторами [4].   

Говорячи про початок лютневої революції та реакцію на неї української 
громадськості, варто почати зі спогадів діячів українського політичного життя, які на 
той час жили в Петрограді, отже були безпосередніми свідками, навіть учасниками  
подій. В.В. Шульгін – монархіст, член трьох Державних дум – походив із родових 
дворян Волинської губернії. Влітку 1917 р. він брав активну участь у політичному 
житті України, очоливши проросійський монархічний рух. Свої погляди відстоював у 
газеті «Киевлянин», яку редагував. Шульгін був безпосереднім учасником лютневих 
подій у Петрограді, що надає ваги його свідченням. У своїх спогадах він  зазначав: «Не 
скажу, чтобы вся Дума желала революции. Это было бы неправдой… но даже не желая 
этого, мы революцию творили… нам от этой революции не отречься, мы с ней 
связались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность». Докладно 
описуючи події, що передували революції, Шульгін малює безсилість владних структур 
– Думи, Ради Міністрів – перед катастрофою, що насувалася. Революцію, яку сам 
творив, автор вважає однією з найбільших  трагедій в історії людства [5].  

О.Г.Лотоцький – відомий історик церкви, письменник, громадський і державний 
діяч – на час революції вже 17 років жив і працював у Петрограді, був членом громади 
ТУП. Як і В.Шульгін, він достатньо точно відтворює лютневі події у місті, а також 
пише про їх вплив на український національний рух.  Передаючи власні почуття у ці 
дні, Лотоцький згадує: «…Про революційний переворот, як про річ конечну та 
неминучу, почали говорити і в колах, що зовсім нереволюційно були настроєні, - 
навпаки – глибоко патріотичних, які проте бачили неминучість розвалу держави; з тих 
патріотичних кол виходили й проекти дворцового перевороту. …вже в січні-лютому 
1917 р. ясне було для всіх наближення революції. Вибуху треба було сподіватися 
кожної хвилі. Вибух той наступив у днях 23-27 лютого ст.ст.  …Але не вірилось, що так 
все хутко й просто обійдеться. Думалося, що се перші вибухи, які на початку буде 
стлумлено. Бо ж такі режим царський не одну сотню літ держався, пустив коріння та 
мав прихильників не за страх, а й за совість… Але те, що сталося, перевищило 
сподіванки найбільших песимістів щодо популярності царя та царського режиму» [6]. 
Розповідаючи про дії петроградської громади ТУП у перші дні революції, зокрема 
участь в організації української маніфестації, він відзначає: «…З революційним 
вибухом виявилася навні українська стихія в столиці, і тоді стало ясно, яка вона була 
сильна тут та як обставини її притлумлювали»  [7]. 

Перші звістки про революційні події у Петрограді почали надходити  28 лютого 
1917 р. Влада намагалася їх приховати. Тому спочатку цей факт було сприйнято 
неоднозначно і звичайними   громадянами, і  політичними діячами, які  незабаром 
очолили національні змагання. М.С.Грушевський, який жив у Москві, розповідає про 
це по-буденному: «Перші чутки про петербурзькі події, дуже неясні і загальні, долетіли 
до нас на Шевченкові роковини… Яскравого ще не було нічого і після попередніх 
подібних провіщань не зробило особливого враження. Але кілька день пізніше 
з’явились уже вісті про військові маніфестації в пресі. Пішли відомості про 
формування думського міністерства. В московській думі засів горожанський 
революційний комітет, відібрано владу від генерал-губернатора і командуючого 
військом, переобрано від адміністрації поліцейські участки, організовано горожанську 
міліцію, поліцію роззброювано, здебільшого мирно, а часами з стріляниною. …Я сидів 
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у Румянцевській бібліотеці – писав тоді статтю про федеративну теорію Костомарова і 
підбирав під неї матеріал, коли бібліотекар поділився зі мною сенсаційною вістю, що 
саме «беруть Кремль». На вулицях загалом було тихо і спокійно, і обиватель сим 
найбільше був приємно схвильований, що так «скромно і благородно» місто звільнено 
від поліції» [8]. 

Нерадісне враження від перших днів революції в Москві, а потім у Києві, 
малюють спогади Н.Д. Полонської-Василенко: «Одного дня я почула на вулиці розмови 
про збройне повстання в Петербурзі. В газетах не було жодних натяків на це. Чутки 
ширилися. Казали про величезні черги по хліб, на інші продукти. В Москві про це 
переказували зі слів «очевидців» [9]. Однак події набували незворотного характеру і 
наступні рядки мемуарів Наталії Дмитрівни достатньо точно віддзеркалюють 
розгортання революційних подій: «Щодня газети приносили новини, виходили 
додаткові випуски. Я бачила на Тверській величезну маніфестацію з червоними 
прапорами. Стояв шум від вигуків. …І було сумно і страшно. 

…Я прагнула повернутися до дому… Щодня я їздила на двірець і не могла 
здобути квитка…, а коли я казала, що мушу повернутися, щоб читати лекції, – мені 
відповідали – кому потрібні тепер Ваші лекції і університет? Нарешті, вже не пригадую 
в який спосіб, я дістала квиток. Приїхала на двірець заздалегідь. Немає де яблука 
всадити і впасти. Вагон переповнений. Ідуть «агітатори» на фронт – молодь, студенти. 
По дорозі я згадала чи не забула я паспорта: мене взяли на глум: кому тепер, у вільній 
Росії потрібні паспорти?! 

…Робити у Києві не було що. Університет та Вищі Жіночі курси не 
функціонували. По всіх школах йшли мітинги. На Жіночих курсах курсистки винесли 
резолюцію, що всім професорам надається повна політична воля... належати за їх 
бажанням до тої або іншої соціалістичної партії! Мені починати виклади за таких умов, 
яка ніколи не належала до «соціалістичних» партій, не хотілося» [10]. 

Протилежні враження від Києва перших днів революції знаходимо у спогадах 
літературознавця й письменника М. Рудницького. Те, що неприємно вразило  
Полонську-Василенко для нього було проявом свободи:  «…Перші подуви революції 
п’янять, як слова: рівність і свобода. ...На вулицях люди цілуються як на Великдень і 
вечорами Хрещатик повний по дахи, навіть у ті дні, коли чомусь не світяться ліхтарі. І 
так усім ясно, що газові або електричні робітники можуть відмовитися від праці, коли 
плата їх занадто низька або того дня – їх великий мітинг. …Живемо як на хмарах – 
легко і часто не бачимо землі. Все йде нормально, але по ночах невпинно хтось стріляє: 
одні із страху, другі з радощів, треті тому, що носять револьвери і руки їх сверблять. 
…Революція витворює чудодійний настрій: коли стріляють «свої» - не боїшся навіть 
заблуканої кулі» [11]. 

Для діячів українського національного руху звістка про повалення царського 
режиму стала не тільки «променем свободи», а й  поштовхом до активної політичної 
діяльності, наповненої сподіваннями на краще майбутнє України.  

Д. І. Дорошенко у спогадах, що побачили світ на початку 20-х років, свідчить:  «В 
Києві революція відбулася так само безкровно, як і скрізь, крім самого Петербурга» 
[12].  І далі подає огляд бурхливого політичного життя, що почалося в місті: «1 березня 
було позначене в Києві проведенням різних нарад, в яких брали участь представники 
старої влади, міського самоуправління та найсолідніших громадських організацій і під 
час яких гарячково обговорювали нову політичну ситуацію та шукали адекватну 
відповідь на неї. На одній з таких нарад було схвалено ідею створення Ради об’єднаних 
громадських організацій та її виконавчого комітету, який би взяв владу в свої руки» 
[13].    

Йому вторить член УПСР і один з засновників Центральної Ради Д.Антонович. У 
спогадах, написаних у 1937 р. для львівської газети «Діло» він  докладно висвітлює  
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події, що передували створенню ЦР, характеризує різні політичні сили, які «на першій 
алярм революції» почали збиратися в Києві [14]. 

Дуже енергійно розповідає про перші дні революції український соціал-демократ  
і член Центральної Ради Б.Мартос: «3-го березня 1917 р. прийшла до Києва звістка про 
революцію в Петрограді. Цар зрікся, царський уряд уступив. Верховна влада в руках 
Тимчасового Уряду, призначеного Державною Думою. Свобода слова, зібрань, 
організацій... Весь Київ сполошився. Українці підняли голову. Настав час діяти, 
здійснювати національні домагання. Таємні гуртки, громади, політичні партії, так 
довго, послідовно й безоглядно переслідувані царським режимом, вийшли на денне 
світло і розпочали працю. … 4/17 березня у Києві зійшлися представники громадських 
організацій і політичних партій і вибрали Виконний Комітет…» [15]. 

 Зовсім іншу оцінку політичного життя Києва подає М.С.Грушевський, який 
повернувся 14 березня, і мав можливість порівняти його з московськими подіями: «Я 
застав її (авт. – українську революцію) в самих початках. Тривожне і нетерпеливе 
вичікування корінних змін, в якім жив Петербург, тільки дуже далекими і слабкими 
вібраціями віддавалося тут. Місцева влада загнуздала тутешнє життя міцно і тримала в 
руках твердо за поміччю цензури і всяких адміністративних репресій. Не тільки 
петербурзької революції, але й сформування Тимчасового уряду, абдикації царя вона не 
допускала – бодай на шпальтах преси, коли не в самім життю» [16]. 

До створення мемуарів  українських політиків в еміграції спонукала іманентна 
потреба осмислити причини невдач державотворчих проектів, пояснити свої позиції, 
дати оцінку іншим політичним силам і діячам [17]. Тому, описуючи події перших днів 
революції, вони із відстані минулих років намагалися оцінити стан українського 
національного руху на той момент. Згаданий вище О.Г.Лотоцький пише: «… Російська 
революція, як влучно сказав один український публіцист (В.Дорошенко), застала нас 
«без хребетного стрижня», - застала нас не свідомими своїх національно-державних 
завдань членами української нації, а громадянами російської імперії українського 
походження. …на самому початку революційних подій, … українство йшло не власним 
шляхом національним, а у фарватері російської революції.  

…Треба було перейти через бурю своєї, національної революції, струсити оті 
чужорідні напливи, щоб українська політична думка стала на свій ґрунт національний 
та зорієнтувалася на властиві українські інтереси» [18]. 

Схожі думки висловлює І. Мазепа: «Про революцію на Україні можемо сказати, 
що не зважаючи  на окремі соціально-політичні відносини на Україні, вона почалася і 
розвивалася в тісному зв’язку із загальною всеросійською революцією 1917-1919 рр. Це 
був насамперед рух загальнополітичний, що по цілій бувшій Російській імперії 
змагався встановити новий, республіканський режим замість царського» [19]. 

Непідготовленість українців до організованої політичної діяльності констатує  
В.Андрієвський: «Мартовська революція 1917 р. застала українців може більш 
непідготовленими, ніж інші народи колишньої великої російської імперії. 
…Організованих українських партій з європейськими засобами партійної роботи, з 
партійною практикою, з певним, для всіх членів однаковим партійним світоглядом та 
ідеологією – на Великій Україні тоді власне не було» [20]. 

Українські політичні діячі, таким чином, дали невтішну оцінку готовності 
українського суспільства до національних змагань на початку революції. Причиною 
цього, за словами М.С.Грушевського, була розпорошеність і задавленість українського 
життя за царського режиму [21]. 

Звістка про революційні події надихала на активну діяльність  і противників  
національного руху.  Звернемося до спогадів А.А. Гольденвейзера,  юриста, який у 
перетвореннях 1917 р. представляв ліберально-буржуазне крило, що орієнтувалося на 
Тимчасовий уряд. Водночас, як представник єврейського громадського руху, 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  52

Гольденвейзер співпрацював з Центральною Радою. Це надає особливої цінності його 
спогадам, як безпосереднього учасника описуваних подій. 

Характеризуючи ситуацію у Києві напередодні лютневих подій, Олексій  
Олександрович пише: «…к концу февраля 1917 г. наша киевская атмосфера не была 
сгущена более, чем обыкновенно и ничто не предвещало близкой грозы». Але вже після 
перших звісток з Петрограду тон оповідання змінюється: «…ждали известий, жаждали 
узнать подробности. … по утрам бегали на улицу и часами простаивали у газетных 
киосков. Настроение было праздничное. Да и как было не радоваться? Грандиозный 
переворот, осуществление вековой нашей мечты мы получили как бы в подарок, без 
борьбы и усилий, без крови и стонов…» [22]. Описуючи заходи різних сил щодо 
організації влади, Гольденвейзер, критично налаштований стосовно всього 
українського, підкреслював, що українці активно і серйозно взялися за вирішення свого 
національного питання: «Українські діячі проявили в цю епоху велику енергію і зуміли 
в короткий час створити широко розгалужену, міцну організацію»[23]. 

Свої враження стосовно перших днів революції висловили й представники 
«більшовицького табору», які активно взялися за створення радянських органів влади. 
Це і є головною темою їх спогадів [24]. Аналіз їх змісту ускладнює ідеологічна 
заангажованість: мемуарні свідоцтва писалися за радянських часів і підганялися під 
заздалегідь сконструйовані схеми. Спрацьовував і механізм самоцензури, автори добре 
знали й розуміли, що і про кого писати можна або ні [25]. 

Одна з лідерів РСДРП(б) на території України Є. Бош у спогадах про перші дні 
революції зосереджується на труднощах відродження партійної організації в Києві та 
виборів до Київської ради. Авторка водночас визнає, що Київ після лютневого 
перевороту став центром національного життя України, де, відкинувши суперечності, 
консолідуються усі національні, соціалістичні, ліберально-демократичні сили. «По всей 
Украине спешно, особенно в Киевской, Полтавской, Подольской, Волынской и 
Черниговской губерніях,  начинают организовываться националисты» - пише вона. Усе 
це, за словами Євгенії Богданівни, вкрай ускладнює політичну ситуацію [26]. 

Характерними є спогади учасників революційних подій на Донеччині, записані в 
50-60-ті роки ХХ ст. (зберігаються в Держаному архіві Донецької області). Автори – 
переважно шахтарі, робітники заводів  Юзівки, Маріуполя, Краматорська, Гришина, 
Бахмута тощо. Їх оповіданням властивий пафосний стиль, насиченість революційною 
фразеологією. Вони пишуть про погіршення умов життя за часів війни, особливо в 1916 
р., загальне піднесення після звістки про революцію в Петрограді, мітинги та 
демонстрації у містах, робітничих селищах, створення партійних організацій, загонів 
червоної гвардії. Попри значне ідеологічне забарвлення, тенденційне висвітлення 
подій, ця інформація заслуговує на увагу [27].   

Фекла Сотнікова, яка все життя працювала на Берестовськму руднику так згадує  
березень 1917 р.: «Ко мне прибежала Плахова Ксения и жена Баранчика и, не успев 
переступить порог, закричали: «Феклуша, собирайся, пошли. Свобода, царя прогнали!» 
Вот тут и раскрылось то новое, чего ждал весь народ. Сколько сил, энергии 
прибавилось. Все мы просто пошли к потребительскому обществу. Там собралось 
много людей. На трибуне, изготовленной на крыльце возле дома, стояли Терехов Роман 
Яковлевич, Малышенко, Кириленко, Сенин и другие. В руках у людей были красные 
знамена. Я читала: «Долой царя!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!». Всем 
составом митинга отправились на Пастуховку. Пели «Варшавянку», «Смело товарищи 
в ногу», «Марсельезу». И на кого не глянешь, улыбается, смеется, поет. Долгожданное 
настало» [28]. 

Цікаву згадку про перші дні революції в Юзівці читаємо у спогадах 
І.П.Деревянка: «Помнится характерная сценка, когда в момент горячих дебатов о 
создании временного юзовского комитета и о разоружении полиции, вдруг, звякая 
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шпорами, входит пристав Синьковский; у каждого как-то екнуло сердце (часть 
малодушных даже привстала со стульев) и каждый думал, что переворот ликвидирован 
и что контора окружена, а пристав пришел сообщить об аресте присутствующих. 
Ожидание… и сановитая фигура пристава заискивающим голосом произносит слово 
«товарищи» и начинает распространяться о своих доблестях (снисходительно 
относился к организации, служил приставом лишь потому, что обременен большой 
семьей). После всего сказанного у всех отлегло от сердца. Приставу сказали: 
«убирайся, после разберем, что с тобой делать» [29]. 

Матеріали спогадів свідчать про існування на заводах і рудниках з 
дореволюційних часів осередків РСДРП та есерів. З перших днів революції вони 
організовували ради, в яких почалася запекла боротьба за владу. За  спогадами 
М.И.Петрова, М.Ф.Соколова, А.О.Алфьорова, П.Анікеєва вимальовується суто 
негативний образ меншовицьких та есерівських діячів [30]. 

Мешканець Бахмуту І.П.Свидинський згадує, що після звістки про  революцію, 2-
3 березня жителі міста зібрались на майдані біля типографії та вимагали продажу газет. 
Поліція не дозволяла. Але ввечері жандармів було роззброєно та заарештовано, і газети 
почали продаватися.  Того ж дня було створено ревком на чолі з адвокатом 
Флейшером, і розіслані уповноважені на рудники та найближчі станції для арешту 
жандармів і поліцейських [31]. 

Спільною рисою спогадів ветеранів революційної боротьби на Донеччині є 
абсолютна зорієнтованість на події в Петрограді та Москві та відсутність будь-яких 
відомостей про події в Києві і український національний рух. Це пояснюється, з одного 
боку особливостями національного складу місцевого пролетаріату – переважно вихідці 
з російських губерній, серед яких активну агітацію проводили російські соціалісти. З 
іншого боку, згадана вище радянська цензура не дозволяла згадувати про такі речі, 
навіть за наявності інформації.  

Мемуарна література – складне для аналізу джерело. Окрім суб’єктивності 
сприйняття на зміст спогадів впливають умови написання, ідеї, що панують в оточенні 
автора, іноді докорінним чином змінюючи трактування, і навіть, сутність подій, 
людських вчинків. Водночас, саме суб’єктивність робить мемуари найціннішим 
джерелом, даючи можливість дослідникові поринути в атмосферу епохи, відчути її 
«аромат». 

Досліджені нами мемуари – результат творчості різних за походженням, 
заняттями, поглядами і долями людей. Вони побачили світ у різні часи (від 20-х до 70-х 
років ХХ ст.), за різних умов і потребують глибокого аналізу, не можливого в межах 
статті. Такої мети і не ставилося. У даному випадку для нас важливо відображення  
яскравої палітри вражень та емоцій, викликаних подіями лютневої революції  – від 
неприйняття і розгубленості до захоплення і бурхливого піднесення. Це стосується і 
звичайних людей, і відомих політичних діячів, які незабаром стануть на чолі 
революційних змагань. Зазначимо, що  мемуари українських громадських і політичних 
діячів не тільки передають їх емоції та почуття. Автори з відстані минулих років 
намагаються показати стан українського національного руху на той час: захоплення 
першим днями революції переплітається з невтішними оцінками  останнього. 
Незважаючи на це, спогади свідчать, що політично свідоме українство відразу ж 
взялося до справи – почалося відродження партій, організація громадських комітетів, 
які незабаром стали основою для утворення Центральної Ради.  Про таку ж активну 
діяльність з перших днів революції свідчать  спогади їх головних опонентів – 
більшовиків.  

На завершення наведемо слова зі спогадів відомого львівського публіциста і 
громадського діяча В. Дорошенка,  які  віддзеркалюють пануючий  настрій перших днів 
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лютневої революції: «Ми були сповнені найрожевіших надій» [32]. Утім, сподівання в 
кожного були свої. 
 
РЕЗЮМЕ 

Исследование воспоминаний активных участников Украинской революции, ее 
современников,  сторонников и оппонентов, осуществленное в статье,  позволило 
показать разнообразие впечатлений и эмоций, вызванных первыми известиями о 
февральской революции 1917 г. Воспоминания украинских политических деятелей 
свидетельствуют о неподготовленности на момент начала революции украинского 
национального движения к организованной политической деятельности. В то же время, 
все авторы стремятся показать активную организационную роботу своих политических 
сил, которая разворачивалась на фоне всеобщего революционного подъема. 

Ключевые слова: воспоминания, мемуары, февральская революция, 1917 г., 
украинская революция, украинское национальное движение. 
 
SUMMARY 

The article based on the memoirs of different elements of Ukrainian society. It shows 
the response to the first notice of the February events of 1917 in Petrograd. We investigated 
the memoirs of famous figures of the Ukrainian revolution, its supporters and opponents. 
Contemporaries reflect the diversity of opinions and emotions in the early days of the 
revolution, active in various political forces, as well as attempts by authors from distance past 
years to assess the state of the Ukrainian national movement at the time.  

Keywords: memories, the February Revolution in 1917, the Ukrainian revolution, 
Ukrainian national movement. 
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«ЗВИЧАЙНА СХЕМА «РУССКОЇ» ІСТОРІЇ …»  М.ГРУШЕВСЬКОГО  
В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ  

 
Н.І.Романцова 
 
АНОТАЦІЯ   

У статті розглядаються питання щодо історіографічного аналізу українськими 
вченими «Звичайної схеми «русскої» історії й справи раціонального укладу історії 
східного слов'янства» М.Грушевського. Історіографічне дослідження дає можливість 
проаналізувати значний пласт літератури, присвяченої концептуальній теоретичній 
праці М.Грушевського.  

Ключові слова: Звичайна схема «русскої» історії, наукова концепція, 
грушевськознавство, українські вчені, історіографічні оцінки. 
         

Для розуміння наукової концепції історичних досліджень М.Грушевського 
надзвичайно велике значення має його стаття «Звичайна схема «русскої» історії й 
справа раціонального укладу історії східного слов'янства». В ній видатний історик 
висловив основні теоретичні положення, якими керувався у своїй науковій діяльності. 
Ці історіософські ідеї мали вплив також на наукові погляди багатьох інших українських 
істориків, вони знайшли широкий відгук в історіографії.  

Історіографічний аналіз оцінок, які були висловлені вченими про цю працю, надає 
можливість розглянути наукове надбання української історичної науки щодо цього 
питання. Крім того необхідно з'ясувати значення «Звичайної схеми «русскої» історії» 
не лише для українського, але й для інших східнослов'янських народів.       

Питання щодо історіографічних оцінок «Звичайної схеми «русскої» історії» 
М.Грушевського певною мірою висвітлювалися в працях істориків. Р.Пиріг в рецензії 
на біографічний нарис Ю.Шаповала та І. Верби «Михайло Грушевський» зазначив, що 
історики діаспори ставлять під сумнів абсолютний пріоритет М.Грушевського в 
розробці оригінальної концепції українського історичного процесу, уперше викладеної 
в статті «Звичайна схема «русскої» історії …» [1]. Б.Клід вказав на дискусію, яка 
виникла між істориками з цього питання. У зв’язку з цим він відзначив праці 
Я.Пеленського, З.Когута, В.Смолія та П.Соханя [2].  

Метою статті є аналіз історіографічних оцінок українських вчених щодо 
наукового значення статті М.Грушевського «Звичайної схеми «русскої» історії». 

У 1904 р. у зв’язку з планами з’їзду російських філологів щодо видання 
Слов’янської енциклопедії М.Грушевський опублікував у С.Петербурзі на сторінках 
книги «Статьи по славяноведению» (Вип. 1) статтю «Звичайна схема «русскої» історії й 
справа раціонального укладу історії східного слов'янства» [3], яка визначала його 
бачення українських історичних досліджень. У цій програмовій методологічного 
характеру статті автор перш за все піддав обґрунтованій критиці традиційну для 
російських істориків концепцію історії Росії, яка наголошувала на її історичній 
наступності  від Київської до Московської держави. На думку М.Грушевського, в 
працях російських вчених «слідиться історія Московської держави, потім Імперії, а з 
історії українсько-руських і білоруських земель, що лишилися поза границями 
Московської держави, часом беруться деякі важливі епізоди …, а в кождім разі з 
прилученням до Російської держави сі землі перестають бути предметом сеї історії». 
Михайло Сергійович стверджував, що ця схема була започаткована «московськими 
книжниками», які поклали за її основу генеалогічну ідею, генеалогію московської 
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династії. З цього була сформована концепція «истории русского права», яка складалася 
«з трьох  відділів – права Київської держави, московського й імперського» [4].  

Український історик був переконаний, що ця схема російської історії сповнена 
великих нераціональностей. Він стверджував, що нераціональним є поєднання «старої 
історії полудневих племен, Київської держави, з її суспільно-політичним укладом, 
правом і культурою, з Володимиро-Московським князівством ХІІІ – ХІV вв., так наче 
се останнє було його продовженням». На противагу цьому М.Грушевський вважав, що 
«Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-руської, 
Володимиро-Московська – другої, великоруської». Отже, Михайло Сергійович 
однозначно розділяв «українсько-руську» та «великоруську» народності та їх історію, 
відкидаючи Погодінську теорію згідно якої у Х – ХІІ ст. Подніпров’я було населене 
«великоросами», які пізніше переселилися звідти. Автор статті був упевнений, що 
«Київський період перейшов не у володимиро-московський, а в галицько-волинський 
ХІІІ в., потім литовсько-польський ХІV - ХVІ вв.» [5].  

Такою була принципова концептуальна позиція М.Грушевського як репрезентанта 
української національної історіографії. Вона викликала гостру дискусію науковців. Її 
схвально сприйняла значна частина українських вчених, але, з іншого боку, вона була 
неприйнятна для російських, проросійськи та пропольськи орієнтованих українських 
істориків, які нізащо не сприймали ані самобутній український народ, ані окрему 
українську історію.  

Гострій критиці піддав цю статтю І.Линниченко. Він вважав неправомірною 
критику М.Грушевським старої схеми, за основу якої була покладена історія Російської 
держави. Негативну реакцію критика викликала те, що Михайло Сергійович відкинув 
ідею загальноросійської історії і заявив про окремішній, самостійний розвиток 
української історії [6]. І.Линниченко висловив погляди тих політичних кіл, які мріяли 
назавжди зберегти Україну в російському лоні. 

Виваженою та науково позитивною була оцінка Д.Багалія, який визнав схему 
М.Грушевського правильною і зауважив, що той «виставив гасло української 
національності з її правом на свою історію рідною мовою» [7].      

Принципово відмінний від українського національного був погляд на наукову 
концепцію М.Грушевського у радянських істориків. Останні, керуючись партійними 
ідеологічними настановами, тенденційно розглядали його історіософські ідеї. М.Рубач 
в Українській радянській енциклопедії прямо не згадав «Звичайну схему «русскої» 
історії …», але його ідеологічні випади проти М.Грушевського були орієнтовані саме 
на цю працю. Автор цієї статті характеризував його погляди як прояв «буржуазно-
націоналістичної концепції», з осудом відзначав, що Михайло Сергійович 
«протиставляв український народ російському, ігнорував їх історичну близькість …, 
стверджував, що Київська Русь належить лише Україні і не була загальною колискою 
укр., рос. та білорус. народностей» [8].  

 Показовою з історіографічної точки зору була майже поодинока в радянській 
історіографії оцінка «Звичайної схеми …»  в «Очерках истории исторической науки в 
СССР», де вкрай негативно висвітлювалося концепція М.Грушевського. Автори  
нарису характеризували положення схеми М.Грушевського як войовничий націоналізм 
[9]. Фактично радянські історики в своїх наскрізь політизованих, тенденційних оцінках 
його історичної концепції єдналися з шовіністично налаштованими попередниками з 
дореволюційної російської історіографії.         

Зовсім іншим було ставлення до наукової спадщини М.Грушевського в 
українських діаспорних наукових колах, де намагалися зберегти і якомога ретельніше 
дослідити науковий доробок вченого. Д.Дорошенко відзначив значення «Звичайної 
схеми «русскої» історії …» М.Грушевського, яка теоретично обґрунтувала його 
історичну концепцію. Історик підкреслив, що запровадження до наукового вжитку 
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схеми історії українського народу «на цілім просторі його історичного життя на 
заселеній ним території», було «першою й основною заслугою проф. Грушевського 
перед українською історіографією» [10].  

В енциклопедичній статті, присвяченій М.Грушевському, О.Оглоблин зазначив, 
що той у праці «Звичайна схема «русскої» історії …» обґрунтував схему української 
історії як самостійного історичного процесу народу, «окремого від своїх сусідів» [11]. 
В цьому історик діаспори вбачав надзвичайно важливе історіософське значення відомої 
статті великого вченого. 

Н.Полонська-Василенко, проаналізувавши схему української історії 
М.Грушевського, прийшла до висновку, що державницький напрямок української 
історіографії «значною мірою виріс на ґрунті схеми М.Грушевського, «на блискучо 
доведеному факті тяглости історичного процесу від княжої доби до ХХ сторіччя». 
Дослідниця вказувала, що історична схема М.Грушевського дістала «загальне визнання 
не тільки істориків України, але й частини російських, як от О.Преснякова» [12].  

Л.Винар, розглядаючи історичну модель-схему М.Грушевського, зазначає що 
російська історична схема, яка заперечувала самобутність розвитку українського і 
білоруського народів у середньовіччі, не витримувала наукової критики, і тому мусить 
бути відкинута та замінена новою моделлю-схемою, в якій об'єктивно буде з'ясовано 
етногенез та історичний розвиток східноєвропейських народів.  

За словами Л.Винара, схема М.Грушевського охоплювала «недержавні і державні 
періоди» історичного минулого українського народу [13]. На думку дослідника, 
М.Грушевський вважав, що найбільш раціональним у дослідженні східноєвропейської 
історії є реконструкція і представлення історії кожного народу окремо, з об'єктивною 
історичною періодизацією і термінологією. «Історія України-Руси», побудована на 
схемі М.Грушевського, яка охоплювала розвиток українського народу від його початків 
до ХХ ст. включно, як зауважив засновник грушевськознавства, це найвидатніший твір 
української історіографії. В ньому автор подав аналіз і синтез українського історичного 
процесу від ранніх часів до 1657 р. [14].  

С.Заброварний, зосередивши свою увагу на економічних поглядах 
М.Грушевського, стверджував, що той сформулював власну історіософію та схему 
вітчизняної історії,  «спираючись на позитивістській концепції трактування історичних 
явищ». На думку науковця, «підкреслюючи вагу соціально-економічних чинників у 
загальній схемі історії України, М.Грушевський розглядав історичний процес на 
українських землях в усіх його аспектах». Дослідник вважав, що М.Грушевський 
зробив основним героєм своєї історії народ як соціальний чинник і через це прагнув 
пояснити в своїх працях різні сторони його життя [15]. 

Н.Яковенко розглядає «полемічно загострену статтю» М.Грушевського «Звичайна 
схема …» з точки зору відображення ним російсько-українського спору про 
«перетікання київської історії». На противагу «аксіоматичному погляду» на звичайну 
схему російської історії Михайло Сергійович «наполягав аби княжа Русь, «привласнена 
» російською історіографією, розглядалася як інтегральний складник передусім 
української історії» [16].    

Ряд сучасних істориків критично розглядають питання щодо оригінальності 
історичної схеми, запропонованої М.Грушевським. Б.Клід визнає важливість 
критичного ставлення М.Грушевського до традиційної схеми «загальноросійської» 
історії, який запропонував іншу, визнану фахівцями української історичної науки. Але 
дослідник у своїй праці прийшов до висновку, що «М.Грушевському … приписується 
концептуалізація схеми, що є перебільшенням». Скоріше, на думку історика, він 
«стисло підсумував, удосконалив і доповнив ті тези, що сформулювали раніше 
переважно українські дослідники». Б.Клід вказав на дискусію, яка виникла між 
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істориками з цього питання. У зв’язку з цим він відзначив правці Я.Пеленського, 
З.Когута, В.Смолія та П.Соханя [17].  

Р.Новацькі та В.Тельвак, проаналізувавши працю «Звичайна схема …», зазначили, 
що Михайло Сергійович критично розглянув загальноросійську історичну схему і 
з'ясував у ній цілу низку невідповідностей. Дослідники відзначили, що з 
історіографічним значенням «звичайної схеми» тісно пов'язана її політична цінність, 
адже М.Грушевський вважав «обов'язком і головним життєвим завданням не лише 
написати історію України, але й історично обґрунтувати право українського народу на 
самостійний культурний і політичний розвиток» [18].  

В.Тельвак аналізує питання щодо наукового значення «Звичайної схеми …» у 
кількох працях, присвячених теоретичним проблемам історії України, які знайшли 
відображення у творчій спадщині М.Грушевського. Сучасний історик відзначає, що 
«наприкінці ХІХ ст. Михайло Сергійович як вихованець російської університетської 
історичної традиції» піддав критиці історичну схему, запропоновану М.Погодіним та 
його однодумцями. При цьому, український вчений звернув увагу «на історіософську 
хибу погодінської схеми», а також заперечує «феномен давньоруської народності» [19].  

В.Тельвак зазначає, що історіософську концепцію, запропоновану в статті 
«Звичайна схема …», було покладено за основу еволюції української історичної думки» 
[20]. Дослідник наголошує, що М.Грушевський застосував принцип історизму «до 
вивчення вітчизняного історіографічного процесу, адже історизм як дослідницька 
програма поєднує в собі: націленість історіографії на емпіризм; базування на джерела, 
вірогідність інформації яких гарантується критичним джерелознавством». На таке 
бачення історизму очевидно вплинуло, як вважає В.Тельвак, захоплення 
М.Грушевським позитивістською методологією та німецьким історизмом» [21]. 

В монографії, присвяченій творчій спадщині Михайла Грушевського, В.Тельвак 
зауважив, що «Звичайна схема …» отримала «голосний резонанс у російському 
науковому світі». На думку науковця, вона була прихильно прийнята в українському 
інтелектуальному середовищі, як «струнке теоретичне обґрунтування самостійності 
вітчизняного історичного процесу,  але викликала  полеміку та застереження в колі 
російських учених»  [22].  

Грунтовний історіографічний аналіз питання щодо «Звичайної схеми…» 
М.Грушевського подав один з авторів узагальнюючого біографічного нарису, 
присвяченого видатному історику - І.Верба. Він критично підійшов до умовного 
авторства «Звичайної схеми …» і заперечує намагання показувати «цю схему як 
геніальне творіння М.Грушевського». Дослідник вважає, що «до певної міри, це 
правдиве міркування, однак при цьому часто-густо ігнорується велика і звитяжна праця 
всієї попередньої української історіографії» [23]. Більш того, І.Верба підкреслює, що «і 
до, і навіть після нього національна історична думка в конструюванні моделі історії 
України дала чимало і, що головне, накопичила значний джерельний матеріал» [24]. 
К.Колесников наголошує, що М.Грушевський обґрунтував та відтворив у «Звичайній 
схемі …»  та в «Історії України-Руси» історичну динаміку відповідно до 
концептуальних конструкцій В.Антоновича. На думку історика, «Схема 
М.Грушевського в дусі тогочасної історичної науки розглядала специфіку українського 
історичного процесу через ієрархію різнохарактерних чинників у минулому країни» 
[25]. 

Про те, що «Звичайна схема» мала вплив на розвиток не тільки української 
історичної науки, свідчить думка В Масненка, в якій було зазначено, що «білоруські 
історики в своїх дослідженнях значною мірою, справді, спиралися на схему 
М.Грушевського як більш продуктивну для дослідження минулого окремих 
східнослов'янських спільнот» [26]. Це було обумовлено тим, що «білоруська 
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проблематика займала помітне місце і в історичній концепції М.С.Грушевського, 
зокрема у основоположній праці «Звичайна схема …» [27]. 

Таку точку зору поділяє С.Луговцова. Вона зазначає,  що основні положення 
схеми мали безпосереднє відношення до історії Білорусії. За словами дослідниці, «в 
об’єктивній реконструкції історії Східної Європи слід досліджувати окремо 
національні історії украинців, белорусів та росіян» [28]. 

Таким чином, стаття М.Грушевського «Звичайна схема «русскої» історії й справа 
раціонального укладу історії східного слов'янства» задекларувала нову модель 
української історії, в якій була сформульована концепція самостійного розвитку 
українського історичного процесу, відмінна від традиційної схеми російської 
історіографії. В цій праці були викладені концептуальні засади наукової творчості 
видатного вченого. Вона викликала закономірний інтерес у науковців і обумовила їх 
дискусію щодо пріоритетності автора схеми, адже з цього питання мають місце певні 
розбіжності істориків.  

Внаслідок історіографічного аналізу було з'ясовано погляди українських істориків 
на цю проблему, вплив праці М.Грушевського на подальший розвиток не тільки 
української але й білоруської та російської історичної науки. Вітчизняними істориками 
виявлено, що М.Грушевський у створенні своєї історичної схеми застосував концепцію, 
яка продовжувала розвивати напрацювання попередньої історіографії. На думку 
вчених, заслуга Михайла Сергійовича полягала в систематизації та удосконаленні 
моделі розвитку українського історичного процесу.   

Сучасна українська історіографія поповнюється історичними працями, в яких 
аналізується «Звичайна схема» М.Грушевського, її місце в науковому доробку Михайла 
Сергійовича. Дискусійність цього питання примушує сучасних істориків неупереджено 
аналізувати значення наукової концепції великого історика для подальшого розвитку 
української історичної науки. Подальшого дослідження потребує сучасна історіографія 
означеної проблеми. На це потрібно спрямувати її наукову подальшу розробку. 

                                                         
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматрены вопросы историографического анализа украинскими 
ученими «Звичайної схеми «русскої» історії й справи раціонального укладу історії 
східного слов'янства» М.Грушевского. Историографическое исследование дало 
возможность проанализировать значительный пласт литературы, посвященной 
концептуальной теоретической  работе М.Грушевского. 

Ключевые слова: обычная схема «русской» истории, научная концепция, 
грушевсковедение, украинские ученые, историографические оценки. 

        
SUMMARY 

The article deals with historiographical analysis by Ukrainian researchers of “The usual 
outline of the “Ruthenian” history and the matter of rational structure of the Eastern Slavs’ 
history” written by M. Hrushevskyi. Historiographical research enables a researcher to 
analyze a substantial stratum of literature devoted to conceptual fundamental work of this 
outstanding scholar, as well as to reveal its influence on the further development of Ukrainian 
historiography. 

Key words: the usual outline of the “Ruthenian” history, scientific concept, 
Hrushevskyi studies, Ukrainian researchers, historiographical reviews. 
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ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ДОНБАСУ: ЗМІНА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ПАРАДИГМИ 
 
Н.Р.Темірова, О. І.Федюн 

 
У статті простежена зміна наукових підходів до вивчення становища вугільної 

промисловості Донецького регіону протягом другої половини ХХ ст. Визначені 
пріоритетні напрямки опрацювання теми в радянській та сучасній історичній науці. Для 
першого етапу було характерне вивчення організаційних засад промисловості, її 
технічних показників, керівної ролі компартії. На межі ХХ-ХХІ ст. науковці критично 
оцінили стан вугільної промисловості, заповнили наявні прогалини у знанні, 
зосередивши увагу на антропологічних аспектах. 

Ключові слова: історіографія, парадигма, вугільна промисловість, КПРС. 
 

Історична наука має внутрішні ритми розвитку, але великою мірою вони 
співвідносяться із загальною суспільно-політичною ситуацією. Відповідно, наукова 
кон’юнктура часто співпадає із загальнодержавною. Так сталося з вивченням історії 
Донецького регіону. Протягом 1950-х – 1980-х рр. серед найактуальніших 
дослідницьких напрямків вирізняється його промисловий поступ, передусім вугільної 
галузі. Спостереження за ритмами дослідження провідної галузі регіону дозволяє 
співставити дві наукові традиції: радянську й сучасну українську. 

Історіографічні сюжети щодо стану вугільної промисловості Донбасу 1960-1980-х 
рр. представлені в дослідженнях А.Д.Даниліна, К.В.Заблоцької, З.Г.Лихолобової та 
інших [1]. Ними в контексті конкретних досліджень бралися до уваги досягнення 
попередників у вивченні окремих аспектів проблеми. До аналізу наукових досягнень 
звертаються практично всі вітчизняні дослідники, але проводять вузькопредметний 
історіографічний аналіз, виходячи з конкретних зацікавлень. Зважаючи на велику 
кількість праць з історії вугільної промисловості, назріла потреба систематизувати 
надбання науковців у вивченні теми. Отже, метою даної розвідки є аналіз доробку 
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сучасних науковців по вивченню вугільної промисловості Донбасу в 1950-і – 1980-і рр. 
в порівнянні з досягненнями радянських істориків. Основу його становлять 
історіографічні джерела: монографії та наукові статті. Методологічною основою 
дослідження виступають принципи наукової об'єктивності, історизму, системності. Для 
опрацювання історіографічних джерел застосовані загальнонаукові (аналітико-
синтетичний, логічний, узагальнення) та спеціальні історичні (проблемно-
хронологічний, історико-порівняльний, історико-типологічний) методи, які допомогли 
виявити певні закономірності історіографічного процесу стосовно вугільної 
промисловості Донецького регіону. 

Доробок радянської історіографії  з історії Донецького басейну є досить 
суперечливим: з одного боку, зібраний досить великий фактичний матеріал, здійснено 
ряд проектів з узагальнення регіональної історії; з іншого – маємо констатувати 
політико-ідеологічну зашореність, що зумовило штучне звуження дослідницького поля. 
Вийшла низка робіт з історії народного господарства СРСР і УРСР, в яких чільне місце 
відводилося економіці Донецького регіону. У працях Г.Д.Бакулева, С.Г.Струмиліна, 
П.О.Хромова, Д.І.Шполянського та інших був поданий обширний фактичний матеріал 
щодо розвитку окремих галузей промисловості Донбасу, залізничного транспорту, 
монополістичних об’єднань тощо [2]. У 1970-ті – 1980-ті рр. створено кілька 
узагальнюючих праць –  «История рабочих Донбасса», «Iсторiя мiст i сiл Української 
РСР» та деякі інші, що мало засвідчити сформованість радянської концепції стосовно 
історії Донбасу [3]. Проте концептуально вказані дослідження практично не 
відрізнялися між собою і містили набір стереотипних висновків. 

Донбас, як важливий стратегічний для СРСР регіон, протягом радянської доби 
перебував у центрі уваги дослідників. З огляду на промислову спеціалізацію 
Донецького краю в їхньому фокусі знаходилася вугільна галузь. Науковці 
наголошували на визначній ролі Комуністичної партії в керівництві вугільною 
промисловістю регіону, поступ якої розглядається винятково позитивно [4]. Типовими 
для їхніх праць були твердження на кшталт: «Большую помощь в решении задач 
партийный организациям и рабочему классу республик оказали Центральный Комитет 
КПСС и Советское правительство, принявшее в октябре 1956 г. специальное 
постановление «О неотложных мерах по развитию угольной промышленности УССР» 
[5]. 

У дослідженнях цього покоління екстенсивний шлях розвитку вугільної галузі 
маскувався під «самовіддану працю робітників» [6]. Потреба у прискоренні розвитку 
вугільної промисловості регіону зумовила спроби модернізації вугільних підприємств 
Донбасу, що знайшло обґрунтування, як, наприклад, в «Истории рабочих Донбасса»: 
«Основным направлением роста промышленного производства, производительности 
труда был определен технический прогресс… По Украинской ССР планировалось на 
74% увеличить выпуск промышленной продукции, развить строительство большого 
количества шахт, заводов, электростанций» [7].  

Загалом радянські дослідники широко оперували кількісними показниками, 
приховуючи прорахунки, що стосувались, передусім, інтенсивності впроваджених 
заходів. Так, у праці «История СССР» наголошується: «В результате героического 
труда… объем промышленного производства вырос на 85% … производство средств 
производства – на 91% по сравнению с 1950 г.» [8]. Дане твердження мало засвідчити, 
що у 1950-ті рр. було досягнуто високого рівня розвитку важкої індустрії Донеччини. 
При цьому повністю ігнорувалося, що відбувалося це за рахунок ігнорування 
людського фактору. Автори намагалися приховувати реальні факти кризи в економіці – 
повільне впровадження нових технологій, низьку якість продовольчих товарів, 
інфляцію тощо. Переважна більшість їх розвивали ідею, сконцентровану в наступних 
словах очільника КПРС Л.І.Брежнєва: «Итоги развития народного хозяйства (в 70-е гг.) 
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убедительно подтверждают правильность экономической стратеги партии. Страна 
существенно продвинулась вперед во всех направлениях созидания материально-
технической базы коммунизма» [9].  

Узагальнена інформація щодо вугільної промисловості зосереджена у відповідних 
томах монументальної «Історії міст і сіл» [10]. Головна увага концентрувалася на 
організації виробництва. Наголошувалися винятково досягнення у його розвитку. 
Натомість гострі й «незручні» проблеми галузі оминалися. Однобічно позитивне 
подання вугільної галузі і типове для того часу випинання ролі партії та уникання 
соціальних аспектів деякою мірою знижує цінність видання. Однак за відсутністю 
рівного за масштабами наступника воно залишається значимим. 

Водночас увагу привертає і той факт, що, незважаючи на збереження в радянській 
літературі соціалістичного оптимізму, у 1970-і рр. наукові праці потроху набували 
критичності. Так, у колективній роботі «Історія СРСР», зокрема написано: «На темпы 
развития промышленности отрицательно влияли недостатки в управлении и 
планировании, недооценка хозрасчета, неполное использование материальных и 
моральных стимулов» [11]. Про недоліки в розвитку вугільної промисловості 
Донеччини свідчать роботи, які містять статистичний аналіз ситуації, оперуючи 
кількісними показниками. Так, спираючись на дані Статистичного управління 
Донецької області, І.К.Сапицька зазначає: «Снижение угледобычи объясняется 
ухудшением горно-геологических условий, связанных с ростом глубины разработки, 
старением шахтного фонда, выделением недостаточных капиталовложений на развитие 
и реконструкцию угольных предприятий Донецкого бассейна и др. [12]. Водночас 
«История рабочих Донбасса» наголошує на позитивних результатах радянської 
політики в галузі вугільної промисловості регіону, ігноруючи прорахунки керівників 
Центру та оперуючи кількісними показниками: «В период с 1961 по 1965 гг. за счет 
[повышения производительности труда] в Донецкой области было обеспечено 74% 
прироста промышленного производства, с 1966 по 1970 – 81, а в 1971 – 1975 – 94%» 
[13]. 

Підсумовуючи аналіз доробку радянських науковців стосовно вугільної 
промисловості Донбасу, необхідно зауважити, що він не виходив за межі політико-
ідеологічної кон’юнктури. Через своє стратегічне для Радянської держави значення цей 
регіон і в науковому відношенні перебував під пильною увагою партійно-державних 
структур, що спрямовувало науковий пошук істориків у чітко окреслений фарватер. 
Характерним було зосередження на макропоказниках вугільної промисловості і 
практичне повне ігнорування людського фактору. 

На початку 1990-х рр. внаслідок кардинальних суспільно-політичних перетворень 
вивчення вугільної промисловості Донбасу здобуло позитивний імпульс. На порядок 
денний виступали аспекти історії Донбасу, які за попереднього періоду або перебували 
на другому плані, або замовчувалися. Історія Донеччини наповнилась іменами та 
обличчями. У працях сучасних дослідників панує інший погляд на вугільний Донбас 
50-80-х рр. ХХ ст., де викривляються усі недоліки та прорахунки керуючої влади. 
Серед таких слід виділити праці З.Г. Лихолобової, А.О. Саржана, інщих [14]. Зокрема 
А.О. Саржан у праці «Розвиток паливно-енергетичного комплексу Донбасу в другій 
половині ХХ ст.» поряд з майже категоричним схваленням досягнень економіки 
Донбасу говорить, що Донеччина катастрофічно потребувала фахівців, інженерно-
технічних працівників, гостро відчувався брак ресурсів [15]. З.Г. Лихолобова у роботі 
«Вугільний Донбас у др. пол. ХХ ст.» зазначає, що у 1950-х рр. відбувалося прискорене 
будування нових «неякісних» шахт, що в цілому було процесом регресивним, адже це 
сприяло консервування застарілої техніки та архаїчних методів роботи [16]. 

Дослідники К.В. Кузіна, Г.П. Єрхов, А.С.Бобровський та інші зазначають, що в 
цілому в 1950-х рр. відновлення вугільної промисловості відбувалось успішно. У 1960-
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1970-ті рр., як зауважує  А.О.Саржан, стан вугільної промисловості погіршився. Це 
було пов’язано з різким зменшенням капіталовкладень у розвиток промисловості 
регіону – якщо у 1957 р. суму складали 545,5 млн крб., то у 1962 р. – 430 млн крб. [17]. 
Невдале застосування виділених коштів, форсоване будівництво нових шахт, акцент на 
екстенсивних показниках у промисловості призвели до зниження авторитетності 
Донбасу як економічного регіону та пошуку альтернативних джерел енергії у Сибіру. 
Багато сучасних авторів (Бакулев, К.В.Заблоцька та ін.) вважають, що корені сучасних 
труднощів в промисловості сягають саме цих часів. Так, А.О. Саржан пише: «Така 
політика центру загрожувала  відгукнутися  в  майбутньому.  Так  і  сталося. Нині  
можна  констатувати, що саме в ці роки закладалися основи того важкого економічного 
становища, в якому зараз опинилася вугільна промисловість Донбасу» [18]. 

Для 1990-х рр. характерне намагання критично оцінити досягнення радянського 
Донбасу. У працях А.І.Амоши, В.І. Логвиненка, В.Г. Гринева проаналізовані негативні 
риси у становищі вугільної промисловості Донбасу 1980-х рр., які не сприяли 
підвищенню ефективності виробництва: ускладнення гірничо-геологічних умов, 
нестача прогресивної, що відповідала б світовим стандартам, техніки, невисокий рівень 
організації праці [19].  Спираючись на нові джерела, історики наводять чимало фактів 
неуспішності промисловості регіону. Наприклад, А.О.Саржан пише: 
«Капіталовкладення у галузь регіону складали лише 2,4% від загальної суми, внаслідок 
погіршення умов роботи знизилась продуктивність праці робітників та підвищилась 
собівартість, зростали масштаби незавершеного будівництва» [20]. Ставлення 
радянського керівництва до Донецької промисловості у 1980-х рр. було вкрай 
необачливим, що вело до поглиблення кризових явищ у цій галузі. Половинчасте 
реформування економіки у другій половині 1980-х рр. ще більше поглибило існуючи 
проблеми, вплив на які також посилили шахтарські страйки. Така політика відносно 
промислового розвитку регіону була зумовлена рядом причин. Важка індустрія, як 
локомотив економіки країни, була відновлена, тому в поле зору партійного керівництва 
потрапляють інші аспекти економічного життя країни. 

Отже, постає дві традиції наукового вивчення поступу вугільної промисловості 
Донбасу в 50-80-і рр. XX ст. Радянська представлена працями, в яких домінують 
консервативні погляди на промисловий поступ регіону, одноманітна методика 
дослідження та орієнтація на ідеологію Комуністичної партії. Радянські автори 
зосереджувались на суто економічних проблемах,  відзначаючи керівну роль Компартії 
та позиціонуючи робітництво як рушійну силу комуністичного будівництва, при цьому 
ігноруючи начальні його потреби. Щодо вугільної промисловості, наголошувалися 
винятково позитивні тенденції, наголос робився на високі показники, системні 
прорахунки ретельно маскувалися під окремі недоліки Лібералізація суспільного 
життя, розширення джерельної бази шляхом відкриття багатьох архівів для науковців 
дало можливість сучасним авторам висвітлити раніше невідомі аспекти в розвитку 
вугільної промисловості Донецького краю. Радянська система більше не розглядалася 
як ідеальна форма суспільного буття. Більше того, з’явилося чимало праць, що 
критично оцінюють радянську систему. Науковці надали антропологічного виміру 
дослідженню вугільної промисловості Донбасу, в якій заломлені ключові досягнення й 
слабкі місця в поступі регіону. 

 
РЕЗЮМЕ 

У процесі вивчення вугільної промисловості Донбасу 50-80-х рр. XX ст. постали 
дві традиції. Радянські автори зосереджувались на суто економічних проблемах, 
наголошуючи на керівній ролі Компартії та подаючи робітництво як активного 
учасника комуністичного будівництва. Наголошувалися винятково позитивні тенденції 
у вугільній промисловості, системні прорахунки ретельно маскувалися під окремі 
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недоліки. Сучасні дослідники надали дослідженню вугільної промисловості Донбасу 
антропологічного виміру. 

Ключові слова: історіографія, парадигма, вугільна промисловість, КПРС. 
 
SUMMARY 

In studying the Donbass coal industry 50-80-ies of XX century arose two traditions. 
Soviet authors focused on purely economic issues, emphasizing the leading role of the 
Communist Party and giving the worker as an active participant in the building of 
communism. Рositive trends in the coal industry exceptionally were accent a, system failures 
carefully disguised themselves as some disadvantages. Modern scholars have provided 
research Donbass Coal anthropological dimension. 

Keywords: historiography, the paradigm, the coal industry, the CPSU. 
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НОМЕНКЛАТУРИ УРСР (1945-1964 рр.): 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 
 

А.В. Савічєв 
 

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовані студії радянських та сучасних науковців щодо 

повсякденного життя української радянської еліти. Приділено увагу  системі пільг та 
привілеїв вищої партійної номенклатури УРСР, рівню заробітної плати радянських 
чиновників, системі заохочення, а також забезпеченню житлом та транспортом.. 
Зазначено, що в сучасній «повсякденній» історіографії бракує якісних досліджень щодо 
побуту радянської еліти України, її проблем та переживань. Дослідники, а це 
переважно молоді вчені, які працюють над дисертаційними проектами або нещодавно 
їх захистили, воліють залишатися на описовому рівні, тяжіють до надмірної 
фактографічності. 

Ключові слова: історіографія, повсякденне життя, номенклатура. 
 
Історіографія історії повсякденності відноситься до так званої проблемної 

історіографії, бо ставить за мету всебічно дослідити саме щоденне, звичне життя 
народу. Інтерес до історії повсякденності зростає в Європі, і перші праці цього напряму 
з’являються в Росії, українські історики також проявляють зацікавленість новою 
методологією. Цей напрям вносить нові імпульси в історичну науку, спонукає 
звернутися до нових тем і проблем. Нова тематика досліджень досить часто піддається 
критиці, в першу чергу від представників «соціально-історичної науки», з якої, по суті, 
відокремлена історія повсякденності. 

Із поширенням ідей історії повсякденності на ґрунт вітчизняної історії 
відбувається конкретизація її предмета. Спостерігаємо унікальне, але цілком зрозуміле 
і пояснюване явище – зарубіжні дослідники, які володіють методологією історії 
повсякденності, творять цілі серії книг про радянську повсякденність. У 2001 р. в 

© Савічєв А.В., 2013 
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Москві у серії «Радянська історія в зарубіжній історіографії» вийшли дві монографії 
Шейли Фіцпатрік – «Повсякденний сталінізм. Соціальна історія Радянської Росії в 30-і 
роки: місто» [1] і «Сталінські селяни. Соціальна історія Радянської Росії в 30-і роки: 
село» [2]. Автор аналізує основні групи підходів до визначення предмета історії 
повсякденності, відзначає наявність великої кількості теорій стосовно того, як треба 
писати історію повсякденності. 

Організаційно-політичні особливості номенклатурної системи, котра оформилася 
в Радянському Союзі ще в перші роки радянської влади та набула інституціонального 
вигляду напередодні Великої Вітчизняної війни, породили й особливий тип управлінця-
чиновника. В світовій практиці досі не було аналогів такого типу апаратного виконавця 
волі режиму, реалізатора владної парадигми, який породила більшовицька диктатура.  

Метою даної розвідки є аналіз літератури щодо становища партійно-державного 
чиновництва в повоєнні роки, коли не просто відбулося відновлення довоєнного 
статусу номенклатурно-апаратної форми управління, а й сталися посутні органічні 
зміни в її побудові, у статусі бюрократичного апарату загалом. 

Особливостям формування наділеної привілеями та пільгами номенклатурної 
верстви присвячено чималу кількість публікацій як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. Щоправда в більшості випадків слід вести мову про опосередковане 
висвітлення проблеми в контексті тем, присвячених особливостям пізнього сталінізму в 
Українській PCP, у дослідженнях хрущовської доби. 

Найперші з них було опубліковано ще в період 1950-х - початку 1960-х років, 
тобто в час, котрий ми аналізуємо. Роботи таких дослідників як В. Биков [3], А. Зверєв 
[4], П. Морозова [5] носять офіційний характер. Їх основна ідея – велика 
відповідальність партійного робітника перед радянським народом. Примітно, що П. 
Морозов у своєї роботі вже допускає деякі привілеї для партійних сановників.  

Після втрати М. Хрущовим влади настала пауза в історичних розвідках як 
хрущовського періоду історії загалом, так і питань, пов'язаних із функціонуванням 
номенклатури в післясталінські роки. Аж до другої половини 1980-х років серйозних 
праць вітчизняних істориків із нашої проблеми практично не з'явилося. Однак серед 
опублікованого відзначимо кілька серійних документальних збірників тематичного 
порядку, з яких можна почерпнути певні дані для вивчення становища чиновництва в 
повоєнне двадцятиріччя, а також окремі праці з проблем партійного та радянського 
будівництва. Наприклад Л. Леонова у роботі «Исторический опыт КПСС по подготовке 
партийных кадров в партийных учебных заведениях» у деяких місцях торкається 
побуту партійних функціонерів повоєнного періоду [6]. У той час Е. Разумов уривками 
пригадує побут відповідальних робітників апарату ЦК у період «відлиги» (в контексті 
твору автор називає цей період теж повоєнним). 

Питання діяльності радянських управлінців відображено в роботах, виданих за 
межами СРСР. Більшість із них з'явилася у нас із часом, коли це стало можливим. 
Побут та життя середньостатистичного радянського чиновника відображене у книзі 
М. Восленського «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» [7], Е. 
Кулевіг в роботі «Народный протест в хрущевскую эпоху. Девять рассказов о 
неповиновении в СССР» в алегоричній формі розповідає про соціальні протиріччя у 
Радянському Союзі доби «відлиги» [8].  

Багатий фактичний матеріал щодо повсякденного життя радянської номенклатури 
УРСР, системи пільг та привілеїв представлено у колективному виданні «ЦК ВКП(б) и 
региональные партийные комитеты. 1945–1953» [9]. Так, згідно з архівними даними 
зазначено, що на час закінчення війни матеріально-побутове забезпечення 
номенклатури відбувалося на підставі постанови РНК СРСР від 12 липня 1943 р. «Про 
постачання керівних робітників партійних, комсомольських, радянських, 
господарських і профспілкових організацій». Постанова поділяла зазначені групи 
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службовців на 3 категорії, відмінності між якими полягали у ступеню забезпеченості. 
Секретарі, завідувачі відділами обкомів і секретарі міськкомів отримували «ліміти», 
тобто безкоштовний промисловий і продуктовий набір. Доповнення до продовольчої 
картки у вигляді м’ясо-рибних продуктів, жирів, цукру і кондитерських виробів 
отримували віднесені до другої категорії (завідувачі секторами і інструктори обкомів, 
завідувачі і заступники завідувачів міськкомів і міських райкомів). Завідувачі 
секторами, інструктори, лектори, лектори і пропагандисти міськкомів і міських 
райкомів, які складали третю категорію, отримували лише обід по невисокій нормі.  

Зазначена постанова не торкалася номенклатури районного масштабу, яка, 
очевидно, будучи близькою до виробничого сектору, мала самостійно шукати 
додаткові джерела існування. Вивчаючи архівні данні російських та українських фондів 
український вчений, В. Крупина зазначає, що обстановка воєнного часу впливала на 
забезпечення керівних і відповідальних працівників. Виникали перебої у постачанні 
складників наборів, нерідкими були випадки заміни одних компонентів іншими. 
Доповідна записка фіксувала перебої з постачанням тих чи інших товарів, причому вже 
1946 р., тобто по закінченні війни. Закінчення війни ліквідували надзвичайний характер 
роботи номенклатури і потреба додаткових наборів відпала. 

Заробітна платня українських партробітників стала об’єктом кількох досліджень 
інших вчених. Так, М. Герасимова в дослідженні повсякденного життя населення 
Донбасу у 1945-1953 рр. наводить такі данні заробітної платні на початку 1950-х: 
службовці стали отримувати 400-700, вчителі та лікарі - 700-1000, промислові 
робітники - 600-1200, а малокваліфіковані робітники - 250-400 руб. Якщо порівняти, то 
рівень офіційних посадових окладів керівників УРСР (за винятком керівництва 
Академії наук) не мав великого розриву з середньою зарплатою в суспільстві, особливо 
зважаючи на статус постів, які вони обіймали. Це нагадує практику партмаксимуму, 
запровадженого у 1922 р., коли офіційні грошові прибутки владної еліти 
прив'язувалися до зарплатні індустріальних робітників. На думку еліти, це 
співвідношення повинно було слугувати найкращим доказом «народності» влади та її 
безкорисливого служіння суспільству [10].  

О. Штейнле з цього приводу пише, що така практика була можлива тому, що 
попри показну зарплату республіканське керівництво мало як систему додаткових 
грошових виплат (суворо засекречену), так і цілісне матеріальне забезпечення. Тож 
офіційна ставка перетворювалася на своєрідні «кишенькові гроші» - частину прибутку, 
що не відіграє ключової ролі у забезпеченні людини необхідним. 

Відомий дисидент М. Руденко, що працював протягом повоєнних років у 
комсомольському апараті на видачі зарплат, звертає увагу на виплати «у конверті». 
Найбільш поширеними вони були в партійному апараті, де традиційно отримували 105 
крб. дотації. Однак, як свідчать численні джерела, додаткові таємні виплати (попри 
офіційні «за вислугу», «за стаж» тощо) практикувалися в усіх ланках системи 
управління. «Номенклатурний працівник, - згадував Микола Данилович, - мав дві 
заробітні платні. Одну легальну, за яку він розписувався в загальній відомості серед 
своїх не номенклатурних колег, а другу таємну, про яку було відомо лише 
номенклатурним. <...> Щомісяця в обумовлений день я заходив до кабінету головного 
бухгалтера цього наймогутнішого на Україні видавництва Радянська Україна й 
отримував спеціально виготовлений конверт, за який розписувався в таємній відомості. 
Не буду брехати, що ця процедура була мені неприємна. Головбухом тоді був 
статечний, лисоголовий Ямпольський, який не просто видавав конверт із грошима, а 
здійснював священний обряд. Його обличчя робилося поважним, можна сказати, 
державно значущим, наче то був не головбух видавництва, а принаймні міністр 
фінансів» [11].  
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Окрім грошових виплат, номенклатурна еліта повоєнної України перебувала на 
державному забезпеченні як продуктами, так і товарами широкого вжитку. Цей вид 
матеріальних пайків отримав назву «продуктове та промтоварне постачання» і становив 
одну з найбільш вагомих складових прибутку керівників. Л. Ковпак в книзі 
«Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст.» 
зазначає, що згідно з постановою РНК СРСР «Про постачання керівних працівників 
партійних, комсомольських, радянських, господарчих та профспілкових організацій» 
(12 липня 1943 р.) встановлювалися три головні категорії керівників, кожній з яких 
відповідав певний продуктовий пайок [12]. Представники владної верхівки УРСР 
потрапили до першої категорії, що забезпечувалася за підвищеними нормами. Для них 
передбачалися сніданки, літерні обіди «А» та «Б», сухі пайки. Ці літерні обіди 
призначалися для досить широкого кола управлінців та інтелігенції, що відігравали 
важливу роль у суспільному житті республіки. Представники еліти та члени їх родин 
також отримували це харчування, однак зі значним доповненням. Досить, наприклад, 
подивитися на меню сніданків для наркомів, їх заступників та членів колегій 
наркоматів УРСР. Для їх приготування використовувалися не лише звичайні, а й 
дефіцитні продукти: ікра, голландський сир, балик тощо [13].  

Серед великої кількості вчених, які вивчали соціально-побутові умови життя 
УРСР у 50-х рр. слід відмітити О. Бажана, який у статті «ХХ з’їзд КПРС: сприйняття та 
реакція населення України» вказує на зростання добробуту перших партійних 
функціонерів республіки після смерті Сталіна [14]. На початку «відлиги», пише автор, 
пробудились надії на зміни суспільно-політичного життя, критикуючи сталінські 
порядки громадяни торкалися і діяльності українського керівництва, викриваючи стиль 
життя номенклатури. Зокрема, на закритих партійних зборах Київського педагогічного 
інституту іноземних мов член партбюро Щербина заявив: «Культ особи розповсюдився 
на всіх керівних працівників, в тому числі і секретарів райкомів, міськкомів і обкомів. 
Вони відгороджені від народу охороною в декілька чоловік. Одержують не тільки 
заробітну плату, а і „платню” в конверті, кількістю в багато разів більшу, ніж зарплата, 
але за яку членських внесків і податків не платять. Вони одержують продукти по 
заготівельним цінам. Користуються особливими майстернями. Безкоштовно відвідують 
театри не лише самі, але і їх дружини, які, як правило, не працюють і мають хатніх 
робітниць. Всі вони мають дачі, оточені забороненою зоною, на охорону яких 
витрачаються великі кошти. У товариша Кириченка охорона більша, ніж була у царя. 
Діти цих привілейованих людей не мають ні в чому відмовлення і цілком ясно, у них 
виховується барське відношення до оточуючих». Бажан звертає увагу, що спосіб життя 
і рівень забезпечення партійного керівництва критикував «член партбюро» одного з 
київських вузів [15].  

В монографії «Повоєнна Україна: нариси соціальної історії» подається інформація 
щодо розкладу робочого дня працівників апарату ЦК. Для інструкторів, консультантів, 
відповідь-організаторів, лекторів і завідувачів секторами він тривав з 10 до 20 години. 
Для завідувачів, заступників завідувачів відділами та інших відповідальних працівників 
робочий день був на 2 години довше. У суботу робочий день мав тривати до 18:00  [16].  

Для відповідальних працівників ЦК була установлена півторагодинна перерва на 
обід, тоді як для керівних – 2 години. Столова Управління справами ЦК КП(б)У 
обслуговувала 1200 осіб, з яких понад 500 отримували дво- і триразове харчування. Для 
забезпечення столової апарату ЦК та інших організацій Управління справами 
продуктами існувало підсобне господарство, яке, маючи 639 га землі, спеціалізувалося 
на рослинництві з плодовочевим ухилом та тваринництві. 

Загалом, у сучасній українській історіографії нова політична історія, що поєднує 
інтерес до влади з методикою соціальної історії, ще не зайняла належного місця. Між 
тим як радянські повоєнні реалії багаті на цікавий матеріал. Сучасній «повсякденній» 
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історіографії бракує якісних досліджень щодо побуту радянської еліти України, її 
проблем та переживань. Найбільш очевидніша і найбільш турбуючи риса наявних 
досліджень, – низький рівень узагальнень і практична відсутність власних оригінальних 
концепцій. Дослідники, а це переважно молоді вчені, які працюють над дисертаційними 
проектами або нещодавно їх захистили, воліють залишатися на описовому рівні, 
тяжіють до надмірної фактографічності. У працях з соціальної історії українських 
дослідників концептуально-теоретичний, методологічний компонент залишається 
переважно запозиченим, а не авторські розробленим чи творчо переосмисленим. 

Наприкінці існування Радянського Союзу історіографія питання наповнилася 
багатим матеріалом мемуарного плану, публікація якого продовжилася і за доби 
незалежності України. Велика кількість корисного матеріалу щодо життя радянської 
еліти міститься у спогадах Н. Байбакова, Г. Воронова, А. Громико, щодо теми нашого 
дослідження досить корисними виявились спогади А. Ляшко та П. Шелеста [17-21].  

Загалом, у сучасній українській історіографії нова політична історія, що поєднує 
інтерес до влади з методикою соціальної історії, ще не зайняла належного місця. Між 
тим як радянські повоєнні реалії багаті на цікавий матеріал. Сучасній «повсякденній» 
історіографії бракує якісних досліджень щодо побуту радянської еліти України, її 
проблем та переживань. Найбільш очевидніша і найбільш турбуючи риса наявних 
досліджень, – низький рівень узагальнень і практична відсутність власних оригінальних 
концепцій. Дослідники, а це переважно молоді вчені, які працюють над дисертаційними 
проектами або нещодавно їх захистили, воліють залишатися на описовому рівні, 
тяжіють до надмірної фактографічності. У працях з соціальної історії українських 
дослідників концептуально-теоретичний, методологічний компонент залишається 
переважно запозиченим, а не авторські розробленим чи творчо переосмисленим. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье проанализированы роботы советских и современных ученых, 
посвященные  о повседневной жизни украинской советской элиты. Уделено внимание 
системе льгот и привилегий высшей партийной номенклатуры УССР, уровню 
заработной платы советских чиновников, системе поощрения, а также обеспечению 
жильем и транспортом. 
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SUMMARY 

In the article is analysed the studies of soviet and modern research workers the everyday 
life of the Ukrainian Soviet elite. The author pays attention to the system of benefits and 
privileges of the  top party’s nomenklatura of country-region USSR, the wage level of the 
Soviet officials, system of encouragement, and also the provision of houses and transport. 
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ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ 

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ 1920-Х – КІНЦЯ 1980-Х РР.: 
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 

 
А.С.Бобровський  
 
АНОТАЦІЯ 

У статті висвітлено особливості сучасного історіографічного процесу в Україні. 
Автор робить спробу наукової класифікації дисертацій за проблемно-тематичним та 
хронологічними ознаками, а також намагається визначити пріоритети сучасних 
історичних досліджень з історії інтелігенції. 

Ключові слова: інтелігенція, історіографія, дисертації, напрями досліджень. 
 
Після проголошення незалежності України розпочався якісно новий етап розвитку 

історичної науки, що позначився докорінним переосмисленням історичних концепцій, 
позбавленням певних стереотипів, новою інтерпретацією історичних фактів, 
дослідженням замовчуваних або маловідомих подій минулого. Процеси формування 
інтелігенції, можливості її багатогранного впливу на життя соціуму протягом тривалого 
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часу залишаються предметом гострих дискусій. Посилення уваги до вивчення цієї 
соціальної групи зумовлене, насамперед, її специфічною роллю в житті суспільства. 
Адже вона відіграє чи не найважливішу роль в економічному, політичному та 
духовному житті суспільства. Комплексний аналіз літератури з історії інтелігенції 
дасть змогу краще усвідомити її історичну значущість, визначити основні етапи 
розвитку цієї проблеми, визначити коло актуальних напрямів досліджень. Обсяг та 
різноманітна тематика новітніх праць, значну частину яких складають дисертації, дає 
можливість казати про появу інтелігентознавства як нового напрямку гуманітаристики.  

Постійне зростання потоку дисертацій вимагає системного вивчення, результати 
якого дозволять скласти враження про історію дослідження інтелігенції в цілому. Саме 
в дисертаціях знаходять відображення дослідження, які пройшли фахову апробацію і 
визнані професійним співтовариством за вагомі наукові здобутки. Монографії, статті та 
інші види публікацій часто необхідні авторам для можливості захисту дисертацій, в 
яких більш повно та узагальнено представлені результати їх досліджень. В межах даної 
статті дисертація розглядається як ідеальна модель, що має певну структуру та 
відображає аналітичні дані, які представлені на розгляд професійної спільноти. 
Актуальність наукової класифікації тематики, структури і змісту дисертаційних праць з 
історії інтелігенції зумовлена декількома обставинами: відсутністю координації 
подібних досліджень, необхідністю з'ясування теоретико-методологічних засад та суто 
фактологічних пріоритетів історичної науки. Протягом останніх двадцяти двох років, в 
Україні було захищено декілька тисяч кандидатських і докторських дисертацій, що 
стосуються базової історичної проблематики. Вони вивчають різні періоди історії 
України, вирізняються різним кваліфікаційним рівнем, відтак назріла потреба у 
систематизації дисертаційних робіт. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію в межах сучасних 
кордонів України. 

Хронологічно історіографічний аналіз стосується дисертацій, які були захищені 
протягом 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. і присвячені історії інтелігенції України 
початку 1920-х – кінця 1980-х рр. 

Комплексний аналіз дисертацій із зазначеної проблеми, що підготовленні в 
Україні протягом новітнього періоду досі відсутній. Хоча деякі аспекти розглядалися в 
працях сучасних вчених [1]. Проте проблемне поле досліджень було обмежено певним 
періодом та вузькою проблематикою. 

Основною джерельною базою в процесі дослідження стали автореферати 
дисертацій, а також бібліографічні покажчики, які готує та випускає Книжкова палата 
України: «Літопис книг» та «Літопис авторефератів дисертацій». 

Об’єктом вивчення є праці сучасних дослідників. Загалом, до аналітичної 
розробки залучено більше 50 авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, 
захищених в Україні упродовж 1991-2013 рр., що становить лише незначний відсоток 
загальної кількості кваліфікаційних праць, але є достатнім для проведення системного 
дослідження окресленої тематики. Складність формування зазначеного переліку в 
тому, що інтелектуальна еліта була важливою складовою кожного етапу української 
історії, і особливо періоду початку 1920-х – кінця 1980-х рр. Тому для аналізу були 
узяті праці де інтелігенція розглядається в якості основної проблеми дослідження.  

Предметом дослідження є процес накопичення знань у сучасній українській 
історіографії інтелігенції України, її проблемно-тематичні пріоритети.  

Основною метою є критичний аналіз і переосмислення доробку істориків з даної 
проблеми, з’ясування ступеня її вивчення, визначення етапів розвитку історіографії про 
роль і місце інтелігенції в історії України протягом зазначеного періоду. Для реалізації 
мети поставлені такі завдання: проаналізувати літературу, показати в якій мірі ця 
проблема розроблена в сучасній вітчизняній історіографії; підбити підсумки наукових 
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досліджень з названої проблеми, визначити завдання подальшої розробки окремих 
аспектів, які потребують доповнень новими фактами. 

За основу аналізу авторефератів дисертаційних досліджень були взяті такі 
параметри: хронологічний, географічний, видовий (здійснено розподіл документів, 
представлених на здобуття певного наукового ступеня), семантичний. 

У 1991-2013 гг. з проблем інтелігенції зазначеного періоду було захищено 53 
дисертації: 9 – докторських и 44 кандидатських. З 1991 по 1997 рік було захищено 4 
дисертації; протягом 1998 – 2004 рр. –  15 робіт; з 2005 по 2012 – 34 праці. Найбільшу 
кількість праць було захищено у 2006 г. та 2008 – по 6 дисертацій. Загальна тенденція 
свідчить про те, що значне підвищення інтересу дослідників а відповідно і кількості 
дисертацій. 

Більшість праць розглядають інтелігенцію України в цілому (36 дисертацій). За 
джерелознавчою базою регіонів також слід виділити дослідження присвячені 
західноукраїнській інтелігенції – 9 робіт. В тому числі 4 праці, що розглядають процеси 
на заході України в цілому; 3 – вивчають інтелектуальну еліту на Волині, 1 – в 
Галичині; 1 – у Львові. Східним регіонам України, зокрема Донбасу присвячено 6 
дисертацій. Центральний регіон вивчається в двох працях.  

Наведені данні свідчать про диспропорційний розподіл сучасних досліджень за 
територіальною ознакою. Звертає на себе увагу значна кількість праць присвячених 
розгляду інтелігенції України, при недостатній увазі вчених до регіональних проблем. 
Наявна диспропорція дозволяє казати про недостатню увагу істориків щодо 
комплексного вивчення інтелігенції окремих регіонів протягом тривалого історичного 
періоду. Окремо стоїть комплексна робота, що присвячена дослідженню інтелігенції 
Холмщини та Підляшшя протягом ХХ ст.[2]. Автор дослідив шляхи формування, 
становлення, національного самоусвідомлення та діяльність інтелігенції регіону. 
Комплексно розглянуто політику владних структур у національному питанні, 
діяльність українських національно-культурних організацій та місце в них інтелігенції. 
Дослідником було запропоновано кількісний та якісний параметри інтелігентського 
прошарку. Проаналізовано внесок окремих осіб у розвиток культурно-освітньої, 
релігійної та економічної сфер регіону, сучасної української науки, економіки, освіти, 
медицини, культури і мистецтва. 

Більшість дисертацій присвячена періоду 20 – 30 рр. ХХ ст. – 37 праць [3]. В тому 
числі 13 праць в цілому зазначеному хронологічному проміжку, 7 робіт – вивчають 20-
ті рр. ХХ ст. Інші роботи спрямовані на аналіз окремих етапів вказаного періоду.  

Період війни розглядається в працях двох науковців [4]. Це роботи, що 
досліджують технічну та мистецьку інтелігенцію протягом бурхливого і насиченого 
трагічними подіями періоду. 

Історія України другої половини 40-х – початку 60-х років ХХ ст. та роль 
інтелігенції в процесах цього етапу вивчена в 9 дисертаціях [5]. В тому числі періоду 
другої половини 40-х – першої половини 50-х рр. XX ст. так званого «пізнього 
сталінізму» присвячено 5 праць, періоду «відлиги»  – 3 роботи, дві комплексні праці 
спрямовані на аналіз вказаному періоду в цілому. 

Друга половина 1960 – перша половина 1980-х років має свої особливості та 
механізми взаємодії інтелігенції і влади. Важливого значення набувають різні аспекти 
участі інтелігенції у суспільно-політичному житті України, які вивчені у двох працях 
[6]. 

У період системних змін 1985–1991 рр. відбувається масштабне реформування 
професійної сфери інтелігенції, окрім позитивних результатів, це актуалізувало 
неоднозначні явища, притаманні вітчизняній інтелектуальній сфері й сьогодні. 
Зазначені події ґрунтовно досліджені в двох дисертаціях [7]. 
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Всі праці можна розподілити на декілька груп за проблематикою досліджень. 
Однак, слід зазначити, що дослідницька тематика є умовною оскільки класифікація 
конкретної праці та віднесення її до потрібної групи не позбавлена суб`єктивної оцінки 
автора. Річ у тому, що сам термін «інтелігенція» досі є предметом широких наукових 
дискусій. Кожна дисертація, відповідно, містить свою дефініцію і визначає межі 
зазначеної соціальної верстви. Розуміння поняття «інтелігенція» її складу та суспільних 
функцій має ґрунтовне значення для окреслення об’єкту і предмету, мети і завдань 
дисертаційної роботи. Автори використовують терміни, що були введені до наукового 
обігу в сучасний період, більшість з яких мають міждисциплінарний характер. В деяких 
дослідженнях термінам, що були запроваджені в радянський період, сформульовані 
нові дефініції. Лише певна частина праць містить пояснення правомірності 
застосування конкретного терміну.  

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два основних принципи щодо 
визначення терміну «інтелігенція»: соціологічний та морально-етичний. Ці позиції 
протягом тривалого часу є важливою темою дискусій науковців [8]. В межах цих 
підходів, можна окреслити декілька позицій щодо визначенні інтелігенції: 

 єдиним критерієм виділення інтелігенції як особливої соціальної групи має бути 
професійна розумова праця; 

 поєднання критеріїв досвідченості та розумової праці за умови визначальної 
ролі досвідченості; 

 поєднання першого та другого підходу але головним є морально-етичний 
критерій; 

 виділення як головного критерію опозиційності; 
 визначальним критерієм є творчість інтелігенції. 
В дисертаціях класифікація інтелігенції будується, перед усім, на основі 

професійних груп, на підставі яких праці можливо об’єднати наступним чином: 
 дослідження де вивчено разом кілька професійних груп – 20 праць; 
 науково-педагогічна інтелігенція – 13 праць;  
 сільська – 5 праць; 
 владна еліта – 3 праці; 
 інженерно-технічна – 3 праці;  
 літературно-мистецька – 3 праці;  
 гуманітарна – 2 праці; 
 творча – 2; 
 культурна еліта – 2; 

В класифікації використано термінологічну позицію авторів дисертацій і вона, певною 
мірою, умовна. В той же час слід зазначити, що прибічники широкого тлумачення 
терміну «інтелігенція» наводять більш повний перелік професійних груп [9], які наразі 
залишаються малодослідженими у вітчизняній історіографії. Наприклад:  

 інтелігенція, що пов’язана із соціальною сферою (медичні та соціальні 
працівники); 

 інтелігенція економічної сфери; 
 журналістська та редакційно-видавнича інтелігенція; 
 духівництво; 
 військова інтелігенція; 
 співробітники органів правопорядку. 

Звичайно ця класифікація неповна та суперечлива, крім того наприклад лікарі вже були 
вивчені авторами дисертацій [10]. Однак вони не є предметом окремого дослідження в 
якості самостійної проблеми, і були розглянуті поверхово. 
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Практично у всіх дисертаціях актуальність визначається важливістю інтелігенції 
для визначення вектору і характеру майбутнього розвитку України. На думку авторів 
дисертацій стан суспільства визначальним чином залежать від діяльності 
інтелектуальної еліти, яка покликана бути генератором і транслятором суспільних 
цінностей [11]. Це особливо важливо в період серйозних соціально-політичних 
трансформацій. Інтелігенція України, на їх думку, відчуває стійкий вплив 
функціональних особливостей радянської попередниці, не спроможна належним чином 
виконувати цю роль. Деякі автори аргументували також актуальність теми дослідження 
необхідністю нової, вільної від ідеологічних догм, відповіді на питання, які були 
виявлені протягом радянського періоду і потребують перегляду з нових позицій.  

Детальний аналіз дисертацій виявив, що методологія достатньо повно 
представлена в 27 працях. У них надано обґрунтування обраних методів та визначено їх 
значення для дослідження інтелігенції. Інші праці містять перелік загальнонаукових, а 
також специфічних методів. Найчастіше згадується принцип історизму, наукової 
об’єктивності, системний та комплексний підходи, проблемно-хронологічний, 
порівняльно-історичний методи. Рідше зустрічається свідчення про застосування 
міждисциплінарних методів.  

Джерелознавча база праць тісно пов’язана з процесами розсекречення архівних 
документів на початку 1990-х рр., а також з новою джерелознавчою парадигмою. Вона 
орієнтована не лише на пошук та уведення до наукового обігу маловідомих архівних 
матеріалів, але й отримання нової інформації з відомих джерел. Більшість дисертантів в 
якості основної джерельної бази використали документи з місцевих архівів. Вперше 
були запроваджені до наукового обігу документи з архівів СБУ, фонди органів 
внутрішніх справ, прокуратури, партійних установ тощо.  

Отже, на підставі аналізу авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, 
захищених протягом 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. з історії інтелігенції України 
початку 1920-х – кінця 1980-х рр., автор дійшов висновку про перевагу досліджень 
присвячених окремим групам інтелігенції або обмежені певним історичним періодом. В 
той же час більшість праць аналізують інтелігенцію України в цілому без урахування 
регіональних особливостей її формування та розвитку протягом тривалого проміжку 
часу. Зазначене робить актуальним комплексне дослідження регіональної 
інтелектуальної еліти впродовж значного періоду з урахуванням вказаних недоліків та 
аспектів, що залишилися поза увагою науковців. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье раскрываются особенности современного историографического процесса 
в Украине. Осуществлена попытка научной классификации диссертаций по проблемно-
тематическим и хронологическим признакам. Раскрыто приоритеты современных 
исторических исследований по истории интеллигенции, учитывая отраслевой подход. 

Ключевые слова: интеллигенция, историография, диссертации, направления 
исследований. 

 
SUMMARY 

The article reveals the modern historiographical process peculiarities in Ukraine. The 
attempt of scientific classification of theses according to thematic and chronological 
characteristics is made. Contemporary historical investigations priorities are exposed taking 
into account field approach. 

Keywords: intelligentsia, historiography, dissertation, research directions. 
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ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВЦІ ПРО ХАРАКТЕР УКРАЇНЦІВ 

 
І.І. Мартинчук, А.В. Разумова  

 
АНОТАЦІЯ  

У статті досліджуються погляди вітчизняних науковців, які безпосередньо чи 
опосередковано займалися вивченням характеру українців, порівнюються їх погляди і 
робиться спроба узагальнення та виокремлення рис українців, які є усталеними і 
притаманними саме цьому народу.  

Результатом роботи є визначення системи рис, які притаманні українцям, 
виокремленням яких займалися вітчизняні вчені, вперше здійснено системний аналіз 
праць українських вчених, що працювали і в Україні, і за її межами, що дозволяє 
об’єктивно охарактеризувати характерні риси українців. 

Ключові слова: українці, національний характер, вітчизняні вчені, дослідження. 
 

Вивчення національного характеру українців, ціннісних орієнтацій є основою 
становлення особистісної орієнтації людини, системоутворюючим фактором у побудові 
виховного процесу. Проблеми витоків і складників українського національного 
характеру завжди були в полі зору вчених. Їхні погляди на особливості його 
формування пройшли шлях від споглядання й опису до активного осмислення і спроб 
сформувати основні ідеологічні настанови, завдяки яким можна було б виховати нову 
людину.  

Останніми роками активно вивченням національного характеру українців 
займаються Г. Лозко, О. Кульчицький, В. Киричук, В. Янів та інші. У своїх роботах 
дослідники орієнтуються на думки вітчизняних вчених ХIХ – початку ХХ ст. В. 
Онацького, І. Огієнка, Ф. Вовка, Ф. Колесси щодо рис характеру українців, але 
комплексного аналізу ми не знайшли. Кожен автор робить новаторські зауваження, які 
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враховані у подальших дослідженнях і проаналізовані. Отже, мета роботи – визначення 
суті, ознак і ґенези формування національного характеру українців у доробку 
українських науковців ХХ ст., приведення їх у систему. 

Національний характер є найстійкішим компонентом і основою психічного складу 
нації. Національний характер є специфічною, історично утвореною системною 
цілісністю стійких різноманітних рис і властивостей, типових для даної національної 
спільноти, які надають цій спільноті якісної визначеності, що дає змогу відрізнити 
психологію однієї нації від інших. Національний характер не є вічною, незмінною 
субстанцією, він змінюється під впливом екологічних, історичних, соціокультурних, 
політичних факторів. Зокрема, національний характер українців зумовлюється 
природно-географічними, культурно-історичними, соціально-економічними та 
суспільно-політичними умовами життєдіяльності українського народу, він 
проявляється в культурі, мові, традиціях, звичаях, обрядах, ціннісних орієнтаціях 
українців. Національний характер характеризується сукупністю емоцій, почуттів, 
настроїв, інтенсивністю реакцій на події, що відбуваються. Відносна стійкість рис 
національного характеру, незважаючи на змінність соціального середовища, 
пояснюється тим, що виникає певна інерційність завдяки міжпоколінній передачі 
колективного досвіду. Риси національного характеру найяскравіше виражаються у 
специфічних для даної національної спільноти формах поведінки та видах діяльності. 
Оскільки основними сферами прояву національного характеру є різні види активності, 
тому й дослідження національного характеру потрібно проводити через вивчення 
господарської, етнічної та політичної історії нації, продуктів діяльності даної 
національної спільноти і стереотипних форм поведінки її представників [1]. 

Коли йдеться про національний характер того чи іншого народу, не можна 
говорити про різні „набори” чи „колекції” рис або мову, потрібно вести про ступінь 
сформованості тієї чи іншої риси, а також про специфіку їхнього прояву. Жодна риса 
національного характеру не є унікальною, зауважує А. Пономарьов, але унікальною є 
системна структура характерних особливостей нації, яка саме і зумовлює національну 
специфіку того чи іншого народу [2]. 

Усі компоненти українського національного характеру розвивались протягом 
багатьох століть. Основна соціокультурна лінія формування українського 
національного характеру пролягає від Трипільської доби, через Скіфську добу й епоху 
Київської Русі до Козаччини та періоду визвольних змагань. С. Єрмоленко вважає, що 
найсуттєвіше вплинули на формування засадничих структур українського 
національного характеру (землеробської, європейсько-цивілізаційної та козацької 
складової) такі спільноти як трипільці, осілі хліборобські племена Скіфії, літописні 
племена Київської Русі та українська людність козацької доби [3]. 

Важливий внесок у дослідження української ментальності та етнопсихології 
українців зробили вчені-українці з діаспори. Насамперед це „Студії з української 
ментальності та антропології” Ф. Вовка, „Українська духовність в її культурно-
історичних виявах” Я. Яреми, „Головні риси українського світогляду в українській 
культурі” Д. Чижевського, „Світогляд українського народу” І. Мірчука, наукова праця 
Ю. Липи „Призначення України”, в яких автори пояснюють сутність українського 
менталітету та місце українського етносу у світовому розвитку. Цікаві підходи до 
вирішення проблеми відображено в роботах В. Щербаківського „Формація української 
нації”, В. Петрова „Походження українського народу”. Патріотичним спрямуванням 
відзначається монографія Д. Донцова „Дух нашої давнини”. 

Великий доробок внесли своїми працями О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, Є. 
Юнацький, М. Шлемкевич, В. Янів, праці яких були надруковані у повоєнні роки у 
США, Франції, Німеччині. Окремі їхні статті вміщені у збірці „Українська душа” [4]. 
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Означені дослідники розглядають проблему ментальності з точки зору національно-
обумовлених психофізичних властивостей. 

Визначний вчений-історик В. Липинський в своєму ідеологічному творі „Листи до 
братів-хліборобів” українській вдачі посвятив цілий розділ [5].  

Основною рисою української вдачі В. Липинський вважає індивідуалізм, але, 
вбачаючи насамперед небезпеки індивідуалізму, він наголошує в першу чергу не 
український індивідуалізм, але брак українського підпорядкування, або, щоб 
виразитися словами самого В. Липинського: „стихійний нахил до всякого 
індивідуалістичного анархізму і різної, отаманщини”. Сам індивідуалізм аж ніяк не є 
лихом, як це В. Липинський виказує на прикладі англійців: „Англійський провідник-
індивідуаліст має стільки імперіалізму, містицизму, ідейності, волі та розуму, що він 
свій – даний йому, як й українцеві од природи – індивідуалізм та анархізм потрафить 
обмежити суверенною верховною владою одного (монархією) і обов’язком супроти 
своїх підвладних ... Українському провідникові таке обмеження вродженого йому 
індивідуалізму та анархізму даються дуже трудно”. 

Друга характерна риса української вдачі – це перевага емоціональності над волею 
та інтелігентністю. Зробивши спостереження, В. Липинський його далі дуже пластично 
розвиває: „Надмірною чутливістю, при пропорційно заслабій волі та інтелігентності, 
пояснюється наша легка запальність і скоре охолоджування; пояснюється теж 
дразливість на дрібниці і байдужість до дійсного важних речей, яких розрізняти від 
дрібниць не вміємо”.  

В іншому місці твору В. Липинський відзначає, що брак волюнтаризму в Україні 
був ще доповнений поширенням „соціального фаталізму”, тобто вірою в 
автоматичність поступу. Так, наприклад, переконання, що „український народ має 
прекрасну мову, чудову пісню, багату територію і сорок міліонів” доводило до ілюзії, 
що „при неминучій перемозі світової демократії витворять вони автоматично 
українську націю і дадуть їх власну державу”. Величезна перевага ендотипного тла над 
інтелектуальною надбудовою.  

В. Липинський загострює увагу читачів на негативні прояви вдачі, вказуючи 
наскільки вони спричинили до наших історичних трагедій, а зробить це з тим більшим 
полином, що він завжди перебуває під впливом недавно пережитої нової трагедії, що 
випливала з анархізму вдачі, пасивності й утопічного мрійництва, без достатньої 
вольовості на чин, на ризик, на священну війну. 

Д. Донцов розглядав націоналізм як світогляд українського народу. Центральною 
тезою теорії Донцова є принцип волі, тлумаченої ірраціоналістично. Основою, 
„ґрунтом” національної ідеології він вважав волю націй до життя, влади, експансії. Як 
важливу рису національної ідеології розглядається „національна романтика”, що 
ставить над усе загальнонаціональну ідею. Д. Донцов наполягав на „нетерпимості”, 
навіть „фанатизмі”, без яких, мовляв, не може успішно реалізовуватися національна 
ідеологія. Подібно до В. Липинського Д. Донцов вважав, що боротьба за самостійність 
є справою „активної меншості” (еліти) нації. Про „індивідуалістичний егоїзм” 
говориться у його праці, держава мала бути для одиниці. „Обиватель дивився на 
державу з точки погляду потреб і цілей одиниці, з погляду “природжених прав 
людини”, які в першій мірі мали респектуватися. Не з гори в діл, лише з долини в гору. 
Важне було не міць держави та її влади над всіми багатствами – матеріальними й 
людськими країни, лише забезпечення щастя одиниці або одиниць. Ясно, що коли при 
такім погляді на річ одиниця або народ приходили в суперечку з державою, з нацією – 
державнонаціональний ідеал відходив на другий плян. Нація не має права над 
одиницею, яка є суверенна до того степеня, що має право сецесії з даного 
національного або державного зв’язку. Щоб той, хто родився українцем, мусів бути 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  82

українцем, це було для провансальців нечуване насильство над „свобідною 
особистістю„ [6]. 

У 1938 р. вийшов твір Юрія Липи „Призначення України”. У цій роботі переважає 
ясний оптимістичний тон. Ю. Липа захоплюється українською людиною. Він відзначає 
значення фактору людини як такої, применшуючи значення географічних формуючих 
чинників і підходить правильно до аналізу української духовності, коли він її розглядає 
не у статичному стані, а в еволюції нашарувань, тобто в динамічному процесі 
формування української нації впродовж віків, розглядаючи послідовно впливи різних 
пришельців, чи різних культур, що діяли а Україні. Але, ми вважаємо, що він робить 
помилку, перебільшуючи вплив позитивних нашарувань при рівночасному 
применшенні впливу негативних. Коли Ю. Липа приймає, що українці від Трипілля 
мають давню хліборобську культуру з матріархатом, ніжністю, але й впертістю, 
завзятістю, розважливістю, тоді він відзначає збагачення позитивами індивідуалізму з 
його нахилом до краси мистецтва, шуканнями правди. 

З поняттям української родини є тісно пов’язане поняття власної хати, дому. Це 
має ще й інше значення: дім – це те місце, де людина є людиною. Це – осередок 
людства для українців. 

Липа Ю. применшує силу індивідуалізму в українців, а прибільшує їх 
дисциплінованість. Тим часом ціла низка місць з самого твору Липи вказує на 
наявність індивідуалізму, а тому його концепція видається штучною. Проте рівночасно 
Липа відзначає, що для українця характеристичне переконання в тому, що Україна є 
центром світу, і додає від себе такий коментар: „це є також нормальне для духовності − 
узнавати свій край за середину світу, як для одиниці фізично здорової узнавати 
передусім свій організм за довершеніший”[7]. 

Липа твердить при характеристиці українського проводу, що „не легко добре 
провадити людей з такими складними характерами, як українці”. Липа пише про 
українську войовничість, але одночасно є згадка, як то “кількадесят тисяч образів, 
мальованих вояками в таборах інтернованих, це на 95% − квіти, лагідні краєвиди і 
ідилії. Ба, й у сучасних бойовиків побачимо лагідно коліровані й умаєні квітами герби. 
З рештою, ця лагідність, а навіть „ніжність”, що її несправедливо дехто змішує з 
безсилістю, не зменшує бойовості, ані не виключає жорстокості”. 

Взагалі констатації Ю. Липи виступають наче в певному контрасті, а чи навіть 
виразній опозиції до його сучасників, і він почувається, щоб очистити українську 
духовність (обмити) в очах оточення. Ю. Липа – інтелігентний та начитаний – може 
мати велике значення як стимул до шукань. 

Яким Ярема у праці „Українська духовність в її культурно-історичних виявах” 
зазначає, що вдача людини чи народу – це не просто сума поодиноких властивостей, а 
суцільна структура. Він не є прихильником закостенілості національної вдачі, − 
навпаки, підкреслює „пластичність психіки”. Я. Ярема відносить українців в групу 
інтровертивних народів і як перший вияв інтровертизму вважає негативне відношення 
до зовнішнього світу, яке може проявитися у критичному ставленні у насміху над 
дійсністю. „Шляхом ізоляції, − зазначає Я. Ярема, − намагаємося як-небудь позбутися 
невиносимої дійсності. Ми утікаємо від неї на самоту, чи то у світ власний – 
внутрішній, або її не зауважуємо, або її ідеалізуємо. У всіх тих випадках займаємо 
супроти неї пасивну поставу”. Українську інтровертивність скріпили зовнішні впливи 
та історія. „Будучи сама наслідком інтроверсії, ( історія ) цю інтроверсію ще більше 
поглиблювала”. Безнастанні історичні лихоліття спричиняли кожний раз нову утечу від 
світу, а вслід за тим спадали на край і народ нові зовнішні лиха. На ґрунті такої 
психології виростала духовна культура, яка народ далі виховувала” [8]. 

Олександр Кульчицький у праці „Риси характерології українського народу” 
відзначає, що душу народу формували століттями різні чинники і вирізняє шість 
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чинників: 1). Расові; 2). Геопсихічні; 3). Історичні; 4). Соціопсихічні; 5). 
Культуроморфічні; 6). Доглибнопсихологічний [9]. 

Дослідник зупиняється на двох расових типах українського народу: динарському 
(44% загалу населення) та остійському (22%). Людину остійської раси Кульчицький 
характеризує як залежну в собі, яка уникає контактів з зовнішнім світом, залишаючись 
в інтимній сфері свого близького оточення („моя хата з краю”). Динарська вдача 
відзначається великою силою почуттів, вигуковістю. „Те, що в українській психіці 
відповідає „козацькому ідеалові”, виявляє переважно психічні тенденції динарської 
раси». 

У статті „Світовідчування українця” О. Кульчицький робить таке зауваження: 
„Розглядаючи по черзі поодинокі аспекти української психіки в їхньому відношенні до 
світосприймальних настанов, ми могли ствердити, що часто виявлялася виразна 
конвергенція, тобто збіжність напрямку тих чинників, що впливали на формацію 
української душі. Та іноді назначувалася і дивергенція, розбіжність діючих чинників 
...”. О. Кульчицький накреслює спільну структуру, виходячи від емоційно-почуттєвого 
характеру, від відомої “кордоцентричности” української вдачі. Кордоцентричність 
пов’язує з рефлексивністю, яка спрямована на само формування [10]. 

М. Шлемкевич у праці „Душа і пісня” з’ясовує місце української почуттєвості. Не 
заперечуючи великої сили й краси української пісні, М. Шлемкевич вказує на „зону 
небезпек, де починаються фатальні наслідки наших душевних скарбів”. Він думає, що 
„настроєва пісенність боїться твердої, ясної форми, бо форма вбиває настрій”. 

Брак такої форми пробивається у нашім „славнім і на всіх перехрестях називанім 
індивідуалізмі, український індивідуалізм є без індивідуальностей”. Індивідуалізм без 
ясних форм індивідуальностей це втеча у „свободу”, у широкий степ, це українська 
анархія. М. Шлемкевич українську „пісенність” вважає настільки притаманною для 
української вдачі, що „повне заперечення пісенної ліричности це значення самих себе. 
Це спроба самогубства – культурно зовсім безплідна” [11]. А Богдан Цимбалістий 
пропонує культурно-антропологічний підхід до проблеми національного характеру. Він 
виходить від твердження про становище жінки-матері в житті українців. Зі становища 
української жінки в українській спільноті випливає і її активність, і пов’язує що 
активність із типом нашої спільноти й культури [12]. 

Григорій Ващенко у „Виховному ідеалі” пише: „Традиційним ідеалом треба 
визнати той, що витримав іспит історії, найбільше відповідає психології народу та його 
призначенню, ввійшов у психіку мас, відбитий у народній творчості і в творах кращих 
митців та письменників, що стали духовними провідниками народу” [13]. 

Ідеал людини спирається на ідеал християнського гуманізму, а підставою – є 
вроджена релігійність українців. Джерелом релігійності є межове положення України, 
яке породжувало „межові ситуації” постійної загрози. Г. Ващенко вказує на центральне 
значення землі для української вдачі і окреслює це так: „Мирні хліборобські заняття 
сприяли лагідності вдачі українців і загальній інтелігентності їх, бо доісторичний 
хлібороб мав більше можливостей, ніж пастух чи ловець, призадумуватись над 
таємницями природи і людського життя. З цим також пов’язана певна глибина й 
багатство емоцій естетичних і емоцій кохання”. Автор зазначає, що несення допомоги в 
українців дуже поширене, „любов до Бога має сполучатися з любов’ю до ближнього, 
що виявляється передусім у ділах благодійності, в піклуванні про хворих, убогих, 
сиріт”. Дослідник підкреслює хоробрість українців: „українці не будучи агресивними, в 
той же час були дуже свободолюбними й не помирилися б зі становищем рабів” [14]. 

Про причини нашої невдачі Г. Ващенко пише таке: „Отже причин нашої недолі 
треба шукати в чині, в дії, − в тому що ми не хотіли, або не могли використати для 
блага Батьківщини своїх багатих природніх здібностей. Інакше: причиною нашої недолі 
є хиби болі” [15]. 
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Дмитро Чижевський, характеризуючи головні риси українського світогляду, 
називає емоціоналізм, і як ціннісний елемент етики та релігії, і як шлях пізнання. 
„Філософія серця”, − на думку Д. Чижевського, − характерна для української думки, 
але ця філософія має не лише той сенс, що високо оцінюється почуття ... а саме серце – 
та найглибше захована в людині „безодня», яка породжує та зумовлює собою, так би 
мовити, „поверхню” нашої душі”. Далі вчений стверджує, що безумовною характерною 
рисою видатних українців, що знайшла вираз у їхній етиці: це (в певних умовах) – 
нахил до духовного усамітнення [16]. Це духовне усамітнення веде до визнання великої 
цінності за окремою особою, визнання для кожної людини права на власний, 
індивідуальний етичний шлях. 

Володимир Янів, як фаховий психолог, концентрує свою увагу на аналізі 
літературних та наукових творів своїх попередників, систематизуючи та порівнюючи 
їх, для того щоб створити теоретичну базу, „робочу гіпотезу для всіх дальших шукань”. 
В. Янів проводить свої дослідження за допомогою індукції. Він розглядає проблеми 
протиставлення Сходу й Заходу з психологічного погляду; психологічного 
окциденталізму України з обґрунтуванням доказів про духовну спорідненість України з 
Європою; представляє ідеал української людини на підставі першоджерел літератури. 
Ідеальну людину В. Янів вивчає з перспективи відношення до інших людей („Соціальні 
інстинкти українців”), до Бога („Релігійність українців з етнопсихологічного погляду”) 
та з точки зору характеру у зв’язку з вихованням („Українська вдача та наш виховний 
ідеал”) [17]. 

Етнопсихологічні праці В. Яніва – це не лише синтез, але і новий шлях пошуку 
істини. Характеризуючи українську духовність, він підкреслює самобутність України і 
зазначає, що „наша межовість в майбутньому може стати для нас нашою силою, так як 
поки що, вона є нашою слабкістю. Майбутнє, про яке писав В. Янів, це наше 
сьогодення. Тобто, у світлі процесів відновлення української держави важливим є 
питання наукового передбачення стабілізації та змін політичної системи в Україні. 

Серед сучасних українських дослідників, що вивчають проблему ментальності, 
національного характеру, окремішності, своєрідності українського етносу слід 
відзначити роботу П.І. Гнатенка „Національний характер”. Ментальність, як чинник 
відродження найкращих традицій української нації розглянуті в роботах А. Бичко, І. 
Бичко, О. Нельми, М. Пірена та ін. 

В роботі „Національний характер” автор досліджує місце національного характеру 
в структурі суспільної свідомості. На прикладі аналізу національних характерів різних 
народів розкриває його зміст. Значну увагу дослідник приділяє історико-
філософському аналізу виникнення і розвитку даного явища. Зокрема він наголошує, 
що в філософській і суспільно-політичній думці ХІХ ст. в зв’язку з аналізом 
національного характеру того чи іншого народу формується поняття „дух народу”, яке 
отримує в подальшому широке розповсюдження [18]. 

Велику увагу дослідник приділяє національним почуттям, як складовій частині 
національної психології. Вони відіграють значну роль у визначенні поведінки окремого 
представника етносу, частини етносу і етносу в цілому. Національні почуття істотно 
впливають на прояви національного характеру будучи основою формування установок 
і стереотипів. Вони створюють ніби емоціонально-психологічний фон прояву 
національного характеру. Національні почуття іманентно властиві народностям, вони 
характеризують їх поряд з іншим властивостями. Наявність національних почуттів 
свідчить про здоровий дух нації. Будучи важливим компонентом масової свідомості, 
національні почуття проявляються в економічній, політичній, духовній сфері. 
Аналізуючи національний характер в структурі національної психології, автор вважає, 
що найбільш повно і всебічно появляється національний характер в національній 
культурі, яка виражає етнічну своєрідність народу. В свою чергу, в національному 
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характері відображаються досягнення загальнолюдської культури. Тут особливо наочно 
ілюструється діалектика одиничного і загального, прояв одиничного в загальному. 

І. Бичко зазначає, що специфічними рисами української ментальності є 
спрямованість на внутрішній емоційно-почуттєвий світ людини, у якому панує не 
холодний раціональний розрахунок „голови”, а жагучий поклик „серця” – в зв’язку з 
цим говорять про кордоцентризм української ментальності. Друга істотна риса 
української ментальності – її глибоко особистісний, з врахуванням непересічно-
неповторного змісту людського існування у світі, підхід до тлумачення реальності, 
який, забезпечуючи унітарно-моністичну модель останньої, ставить натомість 
поліфонічно-плюралістичне її тлумачення, утверджує гармонійне розмаїття буття. 
Третя риса української ментальності – „антеїзм” – у якому розкривається така риса, як 
„зрощеність”, „злитість” людини з природою, лірично-поетичне, пісенне переживання 
рідної природи [19].  

Отже, „ментальність , в його тлумаченні, − це національний характер (дух), який 
проллється на світоглядно-філософському рівні і розкривається у спільній духовно-
психологічній орієнтації певної суспільної, насамперед, етнонаціональної групи, що 
інтегрує потік, індивідуальних вражень, уявлень, тощо у цілісне світобачення, 
світосприйняття, світовідчуття”. 

Галина Лозко зазначає що, поняття національний характер охоплює типові якості і 
психологічні особливості етнічної групи, яка має спільну територію, мову, історію, 
культуру, звичай, символи, що відрізняють їх від сусідніх народів. Історичні чинники 
впливають на войовничість українського народу, „оскільки ця країна завжди 
потребувала захисту від численних завойовників” [20]. Отже, витворився „авантюрничо 
козацький тип характеру”. 

Культура нації витворюється протягом довгого часу; починаючи з праобразів 
етнічної міфології і закінчуючи сучасною поетичною творчістю. Світовідчуття 
прадавніх українців органічно увійшло в ментальність їхніх нащадків. Національні 
образи світу, стереотипи поведінки, психічні реакції або оцінки певних подій чи осіб є 
відображенням етнічної ментальності, тобто того, що можна назвати „духом народу”. 
Національний характер найповніше відображається саме в культурі, в інтелекті нації. 

Сучасний український етнограф А. Пономарьов вважає, що в українстві є два типи 
ментальності – землеробський та козацький. Першому з ний притаманний пріоритет 
жінки перед чоловіком, другому – пріоритет чоловіка перед жінкою. Жінка в українстві 
– це символ стабільності й землеробської праці [21]. Окрім цього А. Пономарьов 
зазначає, що від козацтва починаються витоки української нації, бо саме з ним 
пов’язані пробудження національної самосвідомості, формування національних 
інтересів і національних цілей. Важливим рівнем самосвідомості українців, вважає 
автор, є етнічна самосвідомість, що включає два аспекти: усвідомлення генетичного 
зв’язку зі стародавньою Руссю і усвідомлення спільності з слов’янським світом. 

Сучасний український дослідник Нельга О.В., говорячи про українство, як 
етноментальний феномен, наголошує на тому, що українців як етнос можна завжди 
„впізнати” через їхню неповторну ментальність. Вдавшись до розгляду ментальності 
українців, він групує її навколо таких рис, як мовна специфіка, гуманність, 
демократизм, селянськість та індивідуалізм. Автор вважає за необхідне визнати, що 
мова – це найперша й найважливіша ментальна відмінність будь-якого етносу від 
інших. Мова – це перевернутий в ідеальне й засвоєний й перетворений етносом 
зовнішній світ разом з історією його засвоєння та перетворення [22]. 

Щодо гуманності українців, то вона, на думку дослідника, має різні форми вияву: 
не войовничість (миролюбність, лагідність), милосердя (благодійність, не мстивість), 
щирість (душевність, сердечність, гостинність), демократичність (козацькі традиції 
виборності, рівноправність жінки у сім’ї і т.д.). Демократизм завжди пронизував увесь 
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устрій життя українського народу, ставши суттєвою ознакою його менталітету. Він 
утілював, з одного боку, засади гуманізму, а з іншого – волелюбності і рівноправ’я. 

Загалом дослідник вважає, що така забарвленість, така специфіка українського 
менталітету зумовлена, в першу чергу, споконвічним землеробським способом життя 
українців. Разом з тим виділення окремих рис ментальності не означає, що інші етноси 
цих рис позбавлені. „Йдеться тільки про те, що ці риси виражені у українців найбільш 
виразно, рельєфно та інтенсивно”. 

Отже, аналіз наукових досліджень вітчизняних науковців свідчить, що великого 
значення надається визначенню души нації, її ціннісно-розумових устремлінь. 
Зацікавлення проблематикою української духовності зростає зокрема після невдачі 
Визвольних змагань початку ХХ ст.  

Проблемою української ментальності в першу чергу починають займатися 
публіцисти та ідеологи. Зокрема, історик і соціолог Д. Віконська посилається на 
сучасну їй психологічну літературу, ідеолог Ю. Липа спирається на антропологічні та 
археологічні досліди науковців, Д. Донцов, як літературний критик, спирається на 
аналіз творів. Однак у своїх висновках вони не завжди дбають про наукову 
аргументацію, тому, здебільшого, їхні твердження це тільки матеріал для порівняння.  

Пізніші дослідники спираються на науковий апарат і дбають про наукову 
аргументацію. Зокрема це Д. Чижевський, який підходить до питання на підставі 
досліджень загальних тенденцій в українській філософії і робить певні висновки із 
аналізу характеристичних для українців стилів, в першу чергу їх роль в українській 
літературі; В. Щербаківський, який намагається знайти зв’язок української духовності у 
сучасній трансформації духовності мешканців Чорномор’я і Придніпров’я від 
праісторичних часів, доводячи спорідненість культури Трипілля з сучасною.  

Сучасна народознавча наука розглядає ментальність як чинник відродження та 
відновлення найкращих традицій української нації. Зокрема питання українства як 
етноментального феномену в роботах О. Нельги, ментально-архетинний зміст 
етнічного у Б. Попова, етнічні складники етнічного характеру, соціопсихічні риси 
українців в роботах Г. Лозко, взаємозв’язок етногенезу українського етносу та процесу 
формування ментальності у М. Юрія та інше. 

Таким чином, проаналізувавши дослідження вчених, ми дійшли певних висновків. 
Під впливом різних факторів в українського народу сформувались такі риси характеру, 
як волелюбність, тяжіння до рівноправності, хоробрість, відкритість, кмітливість, 
винахідливість, щедрість, збереження своїх традицій і вірувань. Демократизм характеру 
українців вимагав у всі часи та періоди і сьогодні вимагає демократичного устрою 
держави, демократичного змісту, форм і методів виховання. На ґрунті економічних і 
побутових умов, і, особливо, під впливом індивідуальної і практичної діяльності у 
нашого народу розвинулись такі якості, як переважання розуму і почуттів, що є 
прекрасною основою для творчості в галузі інтелектуальній та естетичній.  

Продовжити дослідження можна у напрямку виявлення нових рис, які 
сформувалися у молодого покоління українців під впливом таких явищ як 
індустріальний розвиток, урбанізація, масова культура, і які почали досліджувати 
молоді науковці. 

 
РЕЗЮМЕ 

Исследование характерных черт украинцев в работах отечественных ученых, 
изучающих типологию черт характера украинцев, позволило сравнить их взгляды и 
сделать попытку обобщения и выделения черт украинцев, которые являются 
устоявшимися и присущими именно этому народу. Значительное внимание уделяется 
национальным чувствам, как составной части национальной психологии. 
Национальные чувства существенно влияют на проявления национального характера, 
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являются основой формирования установок и стереотипов, - именно этот тезис 
проходит красной линией у многих исследователей характерологии украинцев. 

Ключевые слова: отечественные ученые, украинцы, национальный характер. 
 

SUMMARY 
Study the characteristics of Ukrainians in the works of scientists studying the typology 

of the character traits of Ukrainians, allowing a comparison of their views and make an 
attempt to summarize and highlight features of the Ukrainians, who are well established and it 
is this inherent in the people. Considerable attention is paid to the national feelings, as part of 
the national psyche. National feeling significantly affect the manifestation of national 
character, are the basis of the formation of attitudes and stereotypes - that this argument runs 
like a red line for many researchers characterology Ukrainians. 

Keywords: local scientists, the Ukrainians, the national character. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ Г.К. ЖУКОВА У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
 (1941-1945 РР.). ІСТОРІОГРАФІЯ 

 
М.Є. Безпалов 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті аналізується сучасна українська і російська історична література, яка 
присвячена діяльності Г. Жукова в роки Великої Вітчизняної війни. Подано 
історіографічний аспект таких питань, як оцінка ролі Г.Жукова у підготовці і 
проведенні найбільших стратегічних операцій (Московська, Сталінградська, Берлінська 
тощо) Розглянуто проблему втрат у битвах, якими керував Г.Жуков. Обґрунтовано 
висновок про те, що в сучасній українській і російській історіографії існують дві 
діаметрально протилежні концепції щодо оцінки діяльності Г. Жукова в роки Великої 
Вітчизняної війни, його ролі у підготовці і проведенні найбільших операцій. Показано, 
що прибічники націоналістичної концепції в українській історіографії та ліберального 
вектора в російській історіографії або замовчують діяльність Г. Жукова в роки війни, 
або висвітлюють її виключно в негативному плані. Виразники другої, об’єктивної, 
концепції прагнуть розкрити дійсну роль Г. Жукова у минулій війні, характеризують 
його як талановитого полководця, який зіграв величезну роль у розгромі нацистської 
Німеччини і досягненні Перемоги. 

Ключові слова: історіографія, полководець, воєначальник, маршал, Велика 
Вітчизняна війна, Друга світова війна, Перемога. 
 

Проблеми історії Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 рр.) в 
останні два десятиліття набули надзвичайної актуальності і політичної гостроти. 
Навколо цієї теми вирують найзапекліші пристрасті, суперечки, пропонуються 
діаметрально протилежні концепції. Серед таких гострих питань є висвітлення 
діяльності Г.К. Жукова в роки Великої Вітчизняної війни. Ми є свідками шалених, 
жорстоких нападів на славетного полководця з боку деяких істориків і публіцистів « У 
чому тільки його не звинувачують, - зазначає відомий фахівець з воєнної тематики О.В. 
Ісаєв, - і в некомпетентності, і в самодурстві, і в жорстокості, і в нехтуванні 
солдатськими життями» [1]. 

Актуальність даної проблеми обумовлена також станом її висвітлення в 
підручниках і навчальних посібниках з історії України для загально-освітньої та вищої 
школи. В багатьох підручниках, довідниках ім’я маршала Г.К. Жукова навіть не 
згадується [2]. А деякі автори взяли на озброєння принцип: тлумачити діяльність Г.К. 
Жукова в роки війни в одних тільки темних фарбах. 

Тому є нагальна потреба проведення спеціального історіографічного дослідження 
цієї проблеми, що буде сприяти правдивому висвітленню діяльності Г.К Жукова в роки 
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Великої вітчизняної війни, розкриттю його реальної ролі у розгромі нацистської 
Німеччини. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб простежити процес розвитку історіографії 
означеної проблеми, проаналізувати різні підходи до вивчення діяльності Г.К. Жукова в 
роки війни, показати чим були обумовленні часто-густо протилежні оцінки його ролі у 
проведенні найважливіших стратегічних і фронтових операцій, виявити чинники, які 
впливали на прибічників різних векторів української і російської історіографії. 
Джерелом для її написання став комплекс різноманітної літератури, створеної 
українськими та російськими істориками. 

Як же висвітлюється та оцінюється діяльність Г.К. Жукова в роки Великої 
Вітчизняної війни українськими і російськими дослідниками? 

В сучасній українській історіографії при висвітленні цієї проблеми, як й при 
розгляді інших питань, пов’язаних з історією Другої світової війни, чітко 
спостерігаються дві концепції. Носіями однієї з них стали ветерани УПА, політичні і 
громадські організації, які вважають себе правонаступниками ОУН, науковці, що 
поділяють їх погляди. Виразниками другої концепції є ветерани Великої Вітчизняної 
війни, які захистили й зберегли свою Батьківщину,європейську і світову цивілізацію від 
поневолення фашистськими варварами, а також професіональні історики, що стоять на 
їх позиціях. Між цими концепціями ведеться запекла боротьба. 

Прибічники першої, націоналістичної, концепції в українській історіографії або 
замовчують діяльність Г.К. Жукова в роки війни, або висвітлюють її виключно у 
негативному плані. Показовою в цьому відношенні є книга В. Косика «Україна і 
Німеччина у Другій світовій війні». У цій великій за обсягом книзі ні ім’я Жукова, ні 
імена таких полководців та воєначальників, синів українського народу, як А. Єременко,  
П. Жмаченко, Р. Малиновський, А. Гречко, К. Москаленко, П. Рибалко, І. 
Черняховський не згадуються жодного разу. І, навпаки, про генерала - зрадника А.А. 
Власова мова йде в роботі на 27 сторінках [3]. Неодноразово в книзі згадуються й інші 
радянські генерали, які пішли слугувати до німців. 

Виникає питання: чому генералу А.А. Власову та іншим генералам – зрадникам 
автор приділяє таку велику увагу, а, наприклад, ім’я генерал-лейтенанта Д.М. 
Карбишєва, який також потрапив у полон до німців, замовчується? А справа в тому, що 
А.А. Власов співпрацював з нацистами, Д.М. Карбишев же категорично відмовлявся. 
Нацисти неодноразово пропонували Д.М. Карбишеву перейти на службу до німців, 
обіцяючи величезні блага, але він постійно відповідав відмовою. Не зламало його й 
заключення до таборів Майданека, Освенцима, Маутхаузена. Симпатії В. Косика до А. 
Власова обумовленні тим, що генерал, як і учасники оунівського руху, співпрацював з 
нацистами. В. Косик називає А.Павлова одним із головних лідерів російського 
визвольного руху, що боровся проти Сталіна і більшовизму [4]. 

До цього вектора сучасної української історіографії належить четвертий, 
«воєнний» том шеститомної «Політичної історії України ХХ століття» (К., 2003). 
Керівник тому В.І. Кучер, він же разом з В.А. Гриневичем і В.С. Ковалем є його 
авторами. У книзі ім’я Г.К. Жукова згадується два рази з негативного боку. У першому 
випадку, висвітлюючи зустріч японських дипломатів зі Сталіним у 1943 р., на якій мова 
йшла про укладання миру з фашисткою Німеччиною, автори стверджують, що Сталін 
загалом був за підписання угоди про мир. Такої ж позиції, дотримувалися тоді Л.Берія, 
Г.Жуков «деякі інші представники вищого військового командування» [5]. Але 
документального обґрунтування цього твердження в книзі не наводиться. 

У другому місці тому говориться: « 22 червня 1944 р. Л. Берія та Г. Жуков за 
вказівкою Сталіна підписали наказ про виселення після жнив до Сибіру усього 
українського населення, яке було під німецькою окупацією» [6]. Це твердження 
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базується не на документах, а на чутках та бездоказових висловлюваннях деяких 
політичних діячів. 

Висвітлюючи великомасштабні операції - Придніпровську, Московську, 
Сталінградську, Курську, Берлінську – автори цілеспрямовано замовчують діяльність 
не тільки Г. Жукова, а й українських полководців і воєначальників. 

У 2009 р. вийшла з друку книга  «Друга світова війна в історичній пам’яті». При 
підготовці видання використано матеріали, надані Українському інституту 
національної пам’яті ученими Лисенко О.Є., Гриневичем В.А., Королем В.Ю., 
Патриляком І.К., а також матеріали одинадцяти круглих столів, проведених в 
Українському інституті національної пам’яті за участю провідних науковців і 
дослідників. Відповідальний редактор книги І.Юхновський. 

У книзі також проводиться націоналістична концепція діяльності Г. Жукова в 
роки Другої світової війни. Що стає відомим читачу про роль маршала із цієї 
публікації? 

По-перше, що Г. Жуков як начальник Генерального штабу Червоної Армії в ніч з 
22 на 23 червня 1941 р. в Тернополі брав участь у нараді воєначальників Південно-
Західного фронту. Після дискусії командувач фронту генерал-полковник М. Кирпонос 
прийняв рішення, яке «було катастрофічним за тих умов» [7]. По - друге, автори 
повідомляють, що після загибелі командувача 1-м Українським фронтом генерала  М. 
Ватутіна у 1944 р.  «війська очолив відомий своєю жорстокістю і рішучістю маршал Г. 
Жуков» [8]. 

По-третє, Г.Жуков згадується в книзі при висвітленні Берлінської операції, 
звичайно, у негативному плані. Ось як автори описують хід цієї операції і роль 
Г.Жукова в ній. На сильно укріпленні позиції у районі Зеєлевських висот спочатку 
кинули танки. Проте на підступах до оборонних позицій німців через те, що не були 
завчасно зроблені проходи в мінних полях, танкові війська зазнали значних втрат. « І 
тоді Жуков заради економії часу на розмінування (йому дуже хотілося, щоб війська 
його фронту першими увійшли до Берліна) ухвалив рішення пустити через мінні поля 
піхоту. Таке рішення мало наслідком великі втрати серед піхотинців. Цей наказ Жукова 
є ще одним свідченням його прагнення досягти перемоги будь-якою ціною, не 
рахуючись із тим, скільки життів буде покладено на вівтар перемоги» [8].  

Далі, додаючи ще більше темних барв, учені пишуть наступне. До закінчення 
війни і капітуляції німецьких військ у Берліні залишалися лічені дні. Сталін і Жуков 
жадали якнайшвидшого тріумфу. Сталін віддав наказ, який вимагав до 1-го травня 
оволодіти Берліном, а Г.Жуков ревно втілив його в життя. В наслідок нерозумного 
масового використання танків в умовах великого міста і в результаті запеклих боїв на 
вузьких вулицях війська 1-го Українського фронту зазнали великих втрат». Німці 
спалили фаустпатронами дві танкові армії (до 900 танків). З погляду воєнного 
мистецтва, ці втрати не були зумовленими військовою необхідністю, вони були значно 
меншими, як би верховне командування дбало про збереження життів своїх солдат» [9]. 

Так послідовно створюється негативне відношення до маршала Г. Жукова. У книзі  
жодного доброго слова не сказано про відомого полководця. Автори не хочуть бачити 
ніякого позитиву в його діяльності. 

Чим обумовлена така позиція? Справа в тому, що прибічники націоналістичної 
концепції прагнуть витіснити із нашої колективної історичної пам’яті образ Великої 
Вітчизняної війни. Тому їх зусилля спрямовані на те, щоб переглянути характер, хід і 
підсумки війни, нав’язати суспільству визначення її як «чужої» для українського 
народу, переглянути роль Радянської Армії, стверджуючи, що вона носила не 
визвольну, а окупаційну місію, дегероїзувати радянських воїнів, реабілітувати і 
героїзувати діяльність ОУН і УПА 
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Саме націоналістична концепція історії України періоду Другої світової війни 
обумовлює замовчування або висвітлення діяльності маршала Г.Жукова та інших 
радянських полководців, навіть українців за походженням, лише в негативному плані. 

Діаметрально протилежну позицію займають історики об’єктивного напрямку в 
українській історіографії М.В. Коваль, В.В. Калініченко, В.В. Іваненко, А.І. Голуб, П.В. 
Добров, І.К. Рибалка, В.К. Якунін та ін. Ці науковці, рішуче заперечуючи спробам 
замінити термін «Велика Вітчизняна війна» поняттям «радянсько-німецька війна», 
переконливо довели, що для українського народу, який боровся проти поневолення 
України нацистськими загарбниками, вона «була справді Великою Вітчизняною» [10]. 
У цій війні «мільйони українців захищали від іноземного поневолення не сталінський 
режим, а передусім власне життя, свої родини, домівки, культуру, спосіб життя, одним 
словом – Батьківщину» [11]. 

Дослідники розкрили повну безпідставність й твердження націоналістичних 
істориків і політиків «про окупацію в 1943-1944 рр. території України Червоною 
Армією». «Теза» ця, підкреслює один із найвизначніших і найавторитетніших фахівців 
з даної проблематики в Україні М.В. Коваль, не витримує критики ні з погляду 
міжнародного права, ні з погляду етики, ні з погляду елементарної логіки. «Є й 
моральний бік у міркуваннях щодо того, чи було визволення України від фашистських 
загарбників»справжнім визволенням». Для ветеранів Другої світової війни вже сама 
постановка такого питання виглядає блюзнірською» [12]. 

Такий підхід до оцінки характеру війни і місії Червоної Армії дозволив 
дослідникам об’єктивно оцінити заслуги маршала Г.Жукова та інших радянських 
полководців. Полемізуючи з націоналістичними істориками, що замовчують, або 
принижають роль радянських, у тому числі українських воєначальників, В.В. Іваненко 
та В.К. Якунін слушно ставлять питання: «Хто організував опір, оборону, здобував 
великі перемоги, які увійшли в аннали світового військового мистецтва?» [13]. 
Об’єктивно висвітлюючи діяльність радянських воєначальників, В.В. Іваненко, А.І 
Голуб, О.А. Удод пишуть: «…важко переоцінити роль тих людей, кому довелось 
виводити із страшенних «котлів» шокового 41-го рештки уцілілих кадрових військ, 
очолювати новосформовані фронти і армії, організовувати відсіч могутнього ворогу, 
планувати і здійснювати великі наступальні операції з метою його знищення, 
звільнення народів СРСР та Європи з-під фашистського ярма» [14]. В горнілі війни 
виросло ціле сузір’я блискучих воєначальників нової генерації, яким вдалося спочатку 
стабілізувати ситуацію на фронті, а потім й переломити хід війни на свою користь. 
Серед них автори відзначають передусім Г.Жукова, а також О. Василевського, 
І.Конєва, М.Ватутіна, І. Баграмяна, К. Рокосовського та ін.. 

М.В. Коваль підкреслює, що серед полководців та воєначальників «було чимало 
синів українського народу: командувачі фронтів та армій А.Єременко, С.Тимошенко, Р. 
Малиновський, І.Черняховський, П.Рибалко, А.Гречко, К. Москаленко, П. Жмаченко та 
ін.» [15]. 

Радянські воєначальники наполегливо осягали уроки своїх невдач і поразок, 
навчилися не тільки успішно протистояти ворогові, а й бити його будь-якої пори року 
та за будь-яких обставин. Вони вперто йшли до вершин полководницького мистецтва і 
врешті-решт змогли перевершити гітлерівських генералів та фельдмаршалів уславленої 
прусської мілітаристської школи. « То було велике, стрімке сходження, яке вписане 
золотими літерами у літопис світового воєнного мистецтва. Це змушені були визнати 
навіть представники вищого німецького генералітету…» [16].  

Серед публікацій, що об’єктивно висвітлюють роль Г. Жукова та інших 
радянських полководців слід назвати книгу «Визволення України: Донбасівці в боях за 
Україну: Історико-документальні нариси» (2009). У книзі командуючі Українськими 
фронтами Г. Жуков, М.Ватутін, А. Єременко, І. Конєв, Р. Маліновський, І. Петров, Ф. 
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Толбухін характеризуються як «великі полководці Великої війни» [17]. Автори 
розмістили їх фотопортрети, навели дані про стратегічні та фронтові операції з 
визволення України. Така книга дійсно залишає добру пам'ять про радянських 
воєначальників, увічнює їх. 

В російській історіографії також спостерігаються два вектори. Один із них 
представляють «ліберальні» історики-ревізіоністи, які всіляко намагаються очорнити та 
огудити Г.К. Жукова як військового діяча. Їх публікації мають виключно негативний, 
викривальний характер (йдеться про нібито невиправдані втрати, прорахунки, помилки 
та ін.). Вони намагаються довести, що стратегічні операції, які здійснював Г.К. Жуков, 
не можуть слугувати прикладом полководницького мистецтва, тому він не може 
претендувати на високе звання полководця. Показовими в цьому відношенні є роботи 
В. Сафіра «Первая мировая и Великая Отечественная. Суровая Правда войны», 
В.Бешанова «Год 1942-«учебный», а також перебіжчика В. Резуна («Суворова») «Тень 
победы». В. Суворов особливо активно приєднався до компанії дискредитації маршала 
Г. Жукова. Як слушно відзначив академік НАН України В. Литвин, «книги Суворова 
стали джерелом пристойних прибутків для автора і могутнім засобом дезінформації 
широкого кола читачів» [18]. 

Вказані автори піддають критиці дії Г.Жукова під Москвою, як в оборонний, так і 
в наступальний період битви. Прагнучи принизити його роль в організації розгрому 
німецько-фашистських військ в цій битві, вони протиставляють йому генерала А. 
Власова. Блискучі операції 20- ї армії під Москвою були «організовані Власовим без 
участі Жукова, а можливо – й в супереч Жукову» [19], - стверджує В.Суворов. Всіляко 
возвеличуючи А.Власова, деякі історики називають його навіть «рятівником Москви» 
[20]. 

Критики маршала заперечують яку-небудь роль Г. Жукова в Сталінградській 
битві. Так, В.Суворов пише: «Під Сталінградом було вирішено два завдання: 

Перше: зупинити радянські війська, які бігли, і створити новий фронт. Це 
завдання було вирішено в липні і серпні 1942 року без участі Жукова. Друге завдання: 
прорвати фронт противника та оточити його війська в районі Сталінграда. Це завдання 
вирішувалося 19-23 листопада 1942 року. І теж без участі Жукова. У час виконання і 
першого, і другого завдань Жуков штурмував Сичівку» [21]. 

Особливо у негативному плані дослідники ліберального напрямку прагнуть 
представити діяльність Г. Жукова в період Берлінської операції. При висвітленні цього 
питання автори використовують і міф про густо і невиправдано политі солдатською 
кров’ю Зеєловські висоти, і легенду про нібито змагання командуючих двома фронтами 
Г. Жукова і І. Конєва за те, хто першим візьме Берлін. Розмінною монетою цього 
змагання , стверджують вони, були людські життя. Прагнучи першими захопити 
столицю Третього рейху, кожний з воєначальників вимагав від своїх підлеглих скорого 
просування уперед, не дивлячись на втрати, які були викликані поспіхом [22]. Як 
бачимо, «ліберальні» історики намагаються створити у читача уявлення, що битва за 
Берлін була примітивним лобовим штурмом, а не прикладом мистецтва підготовки і 
здійснення однієї з найбільших стратегічних операцій Великої вітчизняної війни. 

Проти такої концепції рішуче виступають представники другого вектору 
російської історіографії, які прагнуть об’єктивно висвітлити роль Г.Жукова, вказуючи 
як на позитивні, так й негативні моменти його діяльності. Серед таких істориків слід 
передусім виділити О.В. Ісаєва, автора книги «Жуков. Оболганный Маршал Победы». 
Його дослідження базується на дійсних оперативних документах за підписом самого Г. 
Жукова і розкриває дійсну роль маршала як головного «криза –менеджера» Червоної 
Армії. 

О.Ісаєв, спираючись на точні і достовірні факти, відкинув усі звинувачення на 
адресу Г.Жукова як військового діяча. Він переконливо довів, що саме Г.Жуков , 
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будучи з жовтня 1941 р. командувачем Західного фронту, відіграв найважливішу роль у 
Московській битві. Щодо ролі А.Власова, то він був лише командувачем 20-ої армії, а 
тому просто не міг що-небудь робити всупереч наказам командувача фронтом. Хоча усі 
завдання, які були поставлені військам армії, А.Власов виконав. За підсумками 
Московської битви А. Власов був нагороджений орденом «Червоного Прапора» . 
Психологічний надлом у цієї особистості відбувся через півроку [23]. 

На основі виваженого аналізу документів О.Ісаєв неупереджено висвітлює роль Г. 
Жукова в Сталінградській битві. Він відзначає, що тезис радянської історіографії 
«Жуков ідейний натхненник операції «Уран» і організатор розгрому німців під 
Сталінградом» дійсно вельми уразливий. Справа у тому, що Г.Жуков покинув 
Сталінградський фронт буквально за два дні до початку радянського контрнаступу – 16 
листопада 1942 р. Тому він не проводив план розгрому німецьких військ під 
Сталінградом в життя. «Під Сталінградом полководець виступав, - підкреслює О. Ісаєв, 
- у традиційному для нього амплуа рятівника від поразки» [24]. 

У зв’язку з цим О.Ісаєв вказує на те, що у В. Суворова випадають два місяця – 
вересень і жовтень 1942 р. і він замовчує, що відбувалося в цей період, нічого не пише 
проте, що 27 серпня фронт радянських військ на підступах до міста впав. Звідси 
першим завданням для Г. Жукова стала стабілізація обстановки на Сталінградському 
фронті. Заслуга  Г. Жукова не в розробці плану операції «Уран» як такого, а в 
активному формуванні обстановки, яка зробила можливим проведення операції 
«Уран». Таку обстановку зробили дії Сталінградського і Донського фронтів, що 
координувалися  Г. Жуковим. Розглядаючи Берлінську операцію, О.Ісаєв показує 
безпідставність звинувачення Г.Жукова щодо штурму Зеєловських висот. Справа у 
тому, що у маршала не було інших варіантів наступу 1-го Білоруського фронту в 
Берлінській операції. Тому що якби він пішов в обхід Зеєловських висот з півночі чи з 
півдня то була б небезпека того, що війська двох німецьких армій просто відійшли 
ближче до Берліна, зміцнивши його оборону. Це був би більш небезпечний варіант. 
Штурм Зеєлських висот був неминучим злом. Цей опорний пункт був ключовим до 
Берліна: взявши його, радянські війська виходили до тилу 4-ої танкової і 9-ої армій, 
відсікаючи їх від німецької столиці. « Жуков зробив, - підкреслює О. Ісаєв, - звичайний 
для полководця, але важливий для людини вибір. Він свідомо пішов на великі втрати у 
штурмі висот заради зменшення втрат і скорого виконання задач в Берлінській операції 
в цілому» [25]. 

Оперуючи документами, О. Ісаєв переконливо довів, що твердження 
«ліберальних» істориків про нібито змагання між Г. Жуковим і І. Коневим не 
відповідають реальності. В завданнях, які були поставлені Ставкою ВГК для двох 
фронтів, елемент змагання був геть-чисто відсутній. 

Слід також зупинитися на питанні втрат у битвах, які проводилися під 
безпосереднім керівництвом Г. Жукова. Деякі історики, прагнучи створити з Жукова 
образ м’ясника, звинувачують його в нехтуванні солдатськими життями, надмірних 
втратах. Так, В. Бешанов пише «За швидкістю витрачання власних солдат Георгій 
Костянтинович не мав собі рівних» [26]. «…Увесь фронт знав про Жукова – м’ясника, 
який гнав солдат на убій» [27], - стверджує В. Бутовець. 

Представники об’єктивного вектора у сучасній історіографії переконливо 
спростовують такі твердження. Вони вказують на той безперечний факт, що Г. Жуков 
був тим воєначальником, якого кидали на саму важку і небезпечну ділянку фронту. 
Важкі ділянки фронту неминуче означали великі втрати. Однак це не можна ставити у 
вину маршалу. На ділі призначення Г. Жукова на важкі ділянки фронту «означало 
зниження втрат за рахунок його кваліфікації» [28]. 

Послідовно спростовуючи усі спроби дискредитації маршала Г.Жукова, 
дослідники всебічно висвітлили його діяльність в роки Великої Вітчизняної війни, яка 
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свідчить, що він був талановитим полководцем. Автори книги «Великие полководцы и 
флотоводцы» Г. Жукова характеризують як «самого славетного полководця Другої 
світової війни» [29]. 

Відомо, що не кожний воєначальник, вищій військовий командир може 
претендувати на високе звання полководця. Полководець не тільки керує великим 
оперативно-стратегічним об’єднанням військ, володіє мистецтвом підготовки і 
здійснення стратегічних операцій, але й творче використовує досвід бойових дій для 
розвитку бойового мистецтва. Саме таким був маршал Г. Жуков. Він безпосередньо 
брав участь у розробці і здійсненні стратегічних планів ВГК, у підготовці і проведенні 
багатьох найбільших операцій. Г. Жуков відіграв найважливішу роль у розгромі 
німецьких військ у Ленінградській і Московській битвах (1941-1942 ), при прориві 
блокади Ленінграду, у Сталінградській і Курській битвах (1942-1943), при наступі в 
Правобережній Україні та Білоруській операції (1943-1944), у Вісло-Одерській і 
Берлінській операціях (1944-1945 )  [30]. 

Окрім безпосереднього керівництва бойовими операціями Г.Жуков брав активну 
участь у створенні Червоної Армії заново після катастрофи 1941 р. Його 
полководницький талант виявився у здібності проводити складні і багатопланові 
операції новосформованими з’єднаннями, з метою знищення могутнього ворога. 
Безумоною заслугою Г. Жукова як полководця є розробка теорії і практики здійснення 
великих наступальних операцій і техніки прориву фронту. Артилерійський наступ і 
штурмові групи стали його дітищем і візитною карткою операцій [31]. 

Весь світ визнав видатну роль Г. Жукова у розгромі Німеччини, звільненні 
народів СРСР та Європи з-під нацистського поневолення. 

За свою ратну працю маршал Радянського Союзу Г. Жуков отримав 34 радянські і 
29 іноземних нагород [32]. Він чотириразовий Герой Радянського Союзу і по праву 
вважається Маршалом Перемоги. 

Таким чином, аналіз літератури показує, що й сьогодні існують вкрай 
ідеологізовані концепції, які переслідують сугубо політичні цілі: очорнити полководця, 
кинути тінь на все військове і політичне керівництво СРСР і саме радянське минуле. 
Тому є негайна потреба захистити Г. Жукова як полководця і розкрити його реальну 
роль у Великій Вітчизняні війні і досягненні Перемоги. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается современная украинская и российская литература, 
которая освещает деятельность Г. Жукова в годы Великой Отечественной войны. 
Особое внимание уделено анализу изучения и раскрытия исследователями его роли в 
подготовке и проведении крупнейших операций. Проанализированы разные векторы в 
украинской и российской историографии. 

Ключевые слова: историография, полководец, военачальник, маршал, Великая 
Отечественная война, Вторая мировая война, Советская Армия, Победа. 

 
SUMMARY 

Hictoriography of the activity George Zhukov during the period of the Great Patriotic 
War is viewed in the article. The central place is dedicated to the analysis and enlightening by 
the historians of such scientific, actual and politically sharp topic as preparation and 
leadthrouch largest operations.  

Key words: historiography, general, military leader, marshal, Great patriotic War, 
Second World War, Red Army, Victory. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ И БОЛГАРСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В ХОДЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877 – 1878 гг. ПО 

СВИДЕТЕЛЬСТВАМ СОВРЕМЕННИКОВ 
 

Л.Б.Лихачева 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье будут проанализированы источники личного происхождения – 

воспоминания, записки, письма, дневники участников и современников русско-
турецкой войны 1877 – 1878 гг.. Их авторами являются  российские военные, 
дипломаты, общественные деятели, болгарские четники, российские и иностранные 
корреспонденты, что позволяет выявить и соотнести точки зрения разных сторон. На 
основе анализа этих документов будет показана эволюция отношения болгарского 
народа к российской армии, освободившей его от османского владычества. Кроме того, 
будет доказано, что отношение российских военных к болгарскому населению также не 
было статичным и претерпело существенное изменение. Автор выявит причины этих 
перемен и предпримет попытку отказаться от традиционной идеализации российско-
болгарских отношений. 

Ключевые слова: Российская империя, русско-турецкая война, освобождение 
Болгарии, источники личного происхождения. 

 
В 2013 г. болгарский народ отметил 135-ю годовщину подписания Сан-

Стефанского мирного договора, положившего начало восстановлению болгарской 
государственности после почти пятисотлетнего османского владычества. Создание 
Болгарского княжества  стало возможно в значительной мере благодаря  убедительной 
победе русской армии в войне против Османской империи. В советской и 
постсоветской историографии сложилось мнение, что население охваченной 
антиосманским восстанием Болгарии, восприняло вступление России в войну против 
Турции в 1877 году как акт интернациональной помощи братскому православному 
народу. Исходя из этого, отношение болгар к российской армии рисовалось 
идиллически дружественным. "Разностороннюю помощь русской армии оказало 
мирное болгарское население, охваченное патриотическим порывом. Многие 
смельчаки, рисковали жизнью, доставляя русскому командованию сведения о 
дислокации и перегруппировке турецких войск. Мужчины и женщины… бескорыстно 
предоставляли наступающим русским войскам лошадей и упряжь, снабжали их 
продовольствием и фуражом", -  в таких тонах характеризуется в советских 
исследованиях отношение болгарского населения к русским воинам [1].  

В историографии социалистической Болгарии содержатся похожие оценки. 
"Великий освободительный поход продолжался 314 дней и ночей. В зной и стужу 
русские воины совершали быстрые переходы по горам и долинам, преодолевали 
водные преграды, вели непрерывные сражения. И всюду, на протяжении всего похода 
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они получали бескорыстную помощь болгарского народа… Кроме России, болгарам 
ждать помощи было не от кого, и они готовились оказать максимальную помощь и 
содействие ее армии на Балканах", - писал в 70-е годы ХХ века известный болгарский 
историк Цонко Генов [2].  

В действительности же взаимоотношения между местным населением и 
российской армией были гораздо сложнее и противоречивее. В воспоминаниях 
современников, принимавших участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, 
описываются не только восторженные встречи воинов-освободителей со стороны 
жителей болгарских городов и сел, но и случаи откровенной вражды и даже 
сотрудничества братьев по вере – "братушек" с турецкой разведкой. 

Поэтому цель данной статьи состоит в том, чтобы отойти от привычных мифов в 
оценке российско-болгарских отношений и дать их объективную характеристику на 
основе анализа многочисленных свидетельств современников и участников событий. 
Кроме того,  автор хочет проследить динамику изменения взаимоотношений 
российской армии и болгарского населения и выяснить причины этих перемен. 

Решить поставленные задачи можно на основе анализа и сопоставления 
исторических источников личного происхождения. Они весьма многочисленны и 
многообразны – это воспоминания, записки, дневники, письма, оставленные 
дипломатами, журналистами, общественными деятелями, военными.  

Без сомнения, приход российской армии на Балканы стал важным фактором в 
деле освобождения Болгарии от турецкого владычества. В большинстве мемуаров и 
записок очевидцев, подробно рассказывается о том, как местное население 
воспринимало появление в их краях российских солдат. "Когда мы узнали о переправе 
русских через Дунай, мы не могли прийти в себя от охватившей всех нас радости", - 
вспоминает активный участник национально-освободительного движения болгар Петко 
Войвода [3]. Один из российских участников тех событий в письме к публицисту И.С. 
Аксакову писал: "Болгары плачут и смеются от радости, крестьяне обнимают и целуют 
русских солдат, угощают тем немногим, что у них осталось" [4].  

Российский дипломат Н. П. Игнатьев, позже от лица России поставивший свою 
подпись под Сан-Стефанским мирным договором 1878 года, в своих письмах к жене 
рассказал о том, как в Болгарии встречали российского императора Александра II. 
"Государь поехал верхом в Систов.  В городе прием был великолепный. Жители с 
духовенством и хоругвями в голове встретили царя, кричали "ура!", "живио!", 
бросались целовать руки, ноги… Государь отправился в собор, где восторг жителей 
еще усилился. При виде русского царя, "освободившего их от турок" и набожно 
приложившегося к Евангелию, болгары стали кричать "ура!" и ...аплодировали, к 
величайшему смущению наших. Великих князей, генералов, офицеров и солдатиков 
осыпают цветами и угощают вином и живностью" [5]. 

О встрече освободителей рассказывают и многие иностранные корреспонденты. 
Французский журналист Де Белина писал: "Радость жителей… была неописуемой. Все 
население высыпало на улицы, чтобы встретить освободителей… Болгары им 
предлагают вино, сливовую и виноградную водку и другие напитки, яйца, цыплят, 
фрукты, хлеб. Солдаты пьют за здоровье болгар, за их освобождение от господства 
османов". Другой французский корреспондент Дик де Лонле отмечал, что при этом 
болгары "не берут денег и отвечают: "Мы славяне и гостеприимства за деньги не 
продаем" [6]. 

Об этом же говорит и военный корреспондент российской газеты "Новое время"  
В.И. Немирович-Данченко. Когда солдаты стали ходить по городу, их всюду 
принимали как друзей. В некоторых лавках отказывались принимать у них деньги. 
Солдаты насильно отдавали их: "Бери, бери. Ничего. Мы, брат, свои… Не говори 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  98

потом, что братушко обидел тебя. У нас, брат, на это строго", - пишет он в своих 
воспоминаниях [7].  

Однако, многочисленные свидетельства радушной встречи русской армии 
касаются исключительно первых дней военного присутствия в том или ином 
населенном пункте. Дальнейшее сосуществование освободителей и освобожденных в 
условиях, когда местные жители должны быть обеспечивать ежедневное довольствие и 
расквартирование многотысячных воинских коллективов, не было столь 
благожелательным. Нередки были случаи мародерства и насилия со стороны 
российских солдат. "Опасаюсь, что события у нас собьют болгар с пути, мною им 
указанного. Уже и теперь проявляются безобразия своевольства. Первые эшелоны 
войск наших встречаются везде как избавители. С каждым новым эшелоном болгары 
заметно охлаждаются: у них отнимают коров, волов, птицу, продукты (недавно казак 
отрубил в Систове руку болгарину, защищавшему своего вола), врываются в дома, 
ухаживают за дочками и женами и т.п. Болгары жалуются, расправы не находят. Того и 
смотри, будут молить Бога, чтобы поскорее избавил от избавителей", - написал своей 
жене дипломат Н.П. Игнатьев [8].  

Знаменитый русский художник-баталист Василий Верщагин высказывался по 
этому поводу еще более резко: "С самого начала сильно увлекшись, по обыкновению, 
делом освободительной войны, мы решили: спасать – так спасать вовсю. Казаки стали 
"спасать" от бегавшей и летавшей живности, молодые военные не прочь были "спасать" 
от старых угрюмых мужей. Удивлялись, что пыл восторженных приемов скоро стихал 
и даже за угощение начинали просить расплаты, неблагодарные! Что за черствость! За 
всякую провизию и фураж требуют деньги, да еще немалые, лихвенные, а женщины 
просто чуть не отвертываются от красавцев-спасителей".  Очевидец отмечает, что, 
радость освобождения от османского гнета, "вызвавшая первые восторги, сменилась 
сдержанностью и недоверием, как только выражения симпатий и дружбы стали 
сопровождаться шареньем в чердаках и подвалах, самовольной косьбою сена и хлебов, 
вскрытием запасов про черный день" [9].  

Еще одним поводом ухудшить свое отношение к русским солдатам стали случаи, 
с точки зрения болгар, ненадлежащего выполнения освободительной миссии. Особое 
возмущение местного населения вызвал так называемый инцидент в Эски-Загре 
(Старой Загоре). В июле 1877 года передовой отряд под руководством генерала Иосифа 
Владимировича Гурко освободил от турок этот город. Однако вскоре к Старой Загоре 
подошел переброшенный из Албании турецкий 20-тысячный корпус Сулейман-паши, 
который выбил русские войска. Город был предан огню, десятки тысяч человек 
остались без крова, многие были убиты. Болгары возложили ответственность за эти 
погромы на Гурко, якобы оставившего их на произвол судьбы. "На бравого генерала 
было, да и до сих пор, кажется, держится немало нареканий по этому поводу: зачем он 
с недостаточными силами занимал эти местности, вводил жителей в искушение и 
потом бросал их; население встретило его радостно, как избавителя, и 
скомпрометировало себя этим выражением преданности в глазах турок, жестоко ему 
отомстивших: все в демонстративно встретившем русских округе было ограблено, 
выжжено, вырезано", - писал по этому поводу В.Верещагин [10].  

Подобные инциденты происходили и в ряде других населенных пунктов 
Болгарии, занятых, а затем покинутых российскими войсками. За русских солдат и 
генерала Гурко заступился дипломат Н.П. Игнатьев. В одном из писем жене он 
поясняет, что русская армия часто совершала диверсионные рейды для уничтожения 
вражеских коммуникаций, для разведки боем и так далее. Очевидец уверяет, что целю 
этих вылазок вовсе не является взятие того или иного города или села. Однако местное 
население расценивало любое появление русских солдат как долгожданное 
освобождение от турецкого ига. "Надо сказать правду, что болгары нас часто 
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компрометируют: за Балканами отряды Гурко ходили в разных направлениях для порчи 
дорог железных, для открытия турецких сил и т.п. Как только появлялись на горизонте 
наши казаки или драгуны, так тотчас болгары бросались на местных турок и зажигали 
их дома. Когда она удалялась, турки тотчас же возвращались и отмщали на болгарах 
свое унижение и разорение, перерезывая все христианское население. Дело в том, что 
болгары становились храбрыми и кровожадными в надежде, что они обеспечены 
нашими войсками, не рассчитывая на временное лишь появление последних" [11]. 
Местное население в стратегию и тактику военных действий, а так же в просчеты 
командования не вникало, огульно обвиняя россиян в репрессиях против себя. "Уже 
результаты первого забалканского набега с печальными днями Эски-Загары и т.д. 
поневоле заставили болгар более сдержанными в выражении своих чувств русским 
войскам со стороны некомбатного населения", - писал по этому поводу русский 
историк Н.Н. Кнорринг  [12].  

Крайне недружелюбное отношение болгар к русским отмечает и российский 
разведчик (лазутчик) К.Н.Фаврикодоров. В своих записках он пишет: "Я сильно 
заболел и пролежал всю зиму в болгарском доме; в это время я имел достаточно 
способов ознакомиться с местными жителями, и вот какие разговоры пришлось мне 
выслушать. Однажды я завел разговор о величии России, славе русского оружия, о силе 
русского царя. На все это я получил ответ такой: "Да, Россия сильна и велика, только 
дай Бог, чтобы русские скорее оставили нашу Болгарию, они нам очень надоели… 
Лучше, пусть останутся у нас турки, чем русские" [13]. 

Очевидно, что такую неприязнь трудно объяснить исключительно турецким 
погромами в оставленных российскими войсками болгарских населенных пунктах или 
случаями мародерства со стороны русских солдат, которых, кстати, военные власти 
старались не допускать, а виновных в погромах жестоко наказывали. Современники 
отмечают, что гораздо больше болгар не устраивала модель общественного развития, 
которую несли с собой освободители. "Война за Болгарию 1877-1878 гг. была… 
своеобразная форма самообороны русского феодализма от буржуазного строя, 
надвигавшегося на него в образе "Европы". В этом смысле война была проиграна – 
пришлось согласиться на превращение и последних углов, где мог найти себе убежище 
"славянский дух", в Сербии и Болгарии, в буржуазные государства шаблонного 
западноевропейского типа, с конституцией, свободой печати и тому подобными 
"дурачествами"… Правда "освободители Болгарии" утешали себя надеждой, что 
освобожденные скоро раскаются в своем грехопадении, увидя на опыте то зло, какое 
несут с собою эти дурачества", - писал в конце XIX века известный российский, 
впоследствии, советский историк Михаил Николаевич Покровский [14].    

Иными, словам, российская администрация начала навязывать Болгарии, 
вставшей на путь демократизации,  систему имперского государственного управления. 
Болгарская общественность решительно выступила против этого. "С самых первых 
шагов вступления русских войск в Болгарию нам пришлось столкнуться с местными 
условиями народной жизни, сохранившей и при турецком иге известный 
общественный уклад. К сожалению, князь Черкасский, начальник гражданского 
управления в Болгарии, с первых же шагов своей деятельности не пожелал считаться с 
волеизъявлением самих болгар, что и повело в последствии к ряду недоразумений 
между освободителями и освобожденными… Эта понятная депрессия болгарских 
жителей была принята многими в России как признак черной неблагодарности", - 
пишет Н.Н. Кнорринг [15].   

В первую очередь обвинили болгар в неблагодарности непосредственные 
участники балканского похода русской армии, которые видели, какими человеческими 
жертвами была достигнута победа над турками. "Как вспомнишь попадавшиеся иногда 
по дороге длинные вереницы повозок с ранеными, а стороной плетущихся пешком или 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  100

еле волочащих ногами, а то и лежащих вдоль дороги, кто свалившийся от потери сил, а 
кто и просто вывалившихся из повозки, да с неподвижно устремленным в небо взором, 
как бы взывающим о прекращении мук, да как соразмеришь какой мздой вознаградила 
Болгария и европейская политика все жертвы России и муки ея страдальцев, то 
невольно признаешь, что правосудие истории в большом долгу перед Россией", - писал 
по этому поводу один из интендантов русской армии на Балканах В.О. Дубецкий [16]. 

Одновременно с изменением отношения болгарского населения к русским воинам 
наблюдается и обратная тенденция: россияне начинают негативно воспринимать народ, 
за освобождение которого еще недавно готовы были с энтузиазмом отдать свои жизни. 
Причина столь разительных перемен в настроении русского общества кроется в 
традиционной для российской освободительной миссии проблеме: в большинстве 
случаев выясняется, что освобожденные по уровню жизни значительно опережают 
своих освободителей.  

"Нет сомнения, что представление наше о положении болгар перед войной было 
ошибочное. Если бы в высших школах наших преподавание велось не поверхностно, 
шаблонно, только для выполнения программы, а консульства наши, не строя из себя 
дипломатов, занимались собиранием сведений об экономическом положении 
народонаселения, то мы знали бы, что болгары живут несравненно зажиточнее русских 
и что стеснение их политической свободы в значительной степени искупается 
обеспеченностью в материальном, если можно выразиться, в хлебном отношении, чего 
нельзя сказать о большей половине России", - отмечал по этому поводу художник 
Василий Верещагин [17]. 

Эту же мысль в своих дневниках боевых действий высказывает генерал М. А   
Газенкампф: "У нас уже теперь заметно общее разочарование в болгарах, от самых 
высших сфер до простых солдат… Не оказалось пресловутого разорения. А, напротив, 
такое благосостояние, до которого русским крестьянам как до небесной звезды далеко" 
[18]. "Мироедами" назвал зажиточных болгарских крестьян российский разведчик  
К.Н.Фаврикодоров. "Таких болгар, которым во времена турецкого владычества жилось 
недурно и которые вовсе не желали перемен, предвидя свое собственное материальное 
падение, было немало. Они есть и теперь… это мироеды, для которых решительно все 
равно, кто правит Болгарией – турок ли, или русский, мадьяр или грек", - отмечает он 
[19]. 

Прежний энтузиазм в отношении освобождаемого болгарского народа сменился 
разочарованием. В обществе появились настроения, нашедшие отражение в 
историческом этюде Н.Н.Кнорринга: "Стали говорить, что, в сущности, какое дело, 
например, курскому крестьянину до болгарского селяка, который-де так богат, что дай 
Бог русскому крестьянину быть таким через 200 лет" [20].   

Вместе с тем, было бы неправильно утверждать, что симпатии болгарского народа 
по отношению к русским солдатам и отношение россиян к болгарам со временем 
сменились откровенной неприязнью. На протяжении всей русско-турецкой кампании 
оба эти процесса шли параллельно. Что касается боевых действий, то известно 
множество случаев, когда болгары, порой рискуя жизнью, помогали российским 
войскам. Болгарские ополченцы в одном строю с русскими солдатами освобождали от 
турок свою родину. Там, на передовой они по-прежнему называли друг друга 
"братушками". Однако, чем дальше от россияне и болгары оказывались от линии 
фронта, тем более напряженными становились их отношения.    

 
РЕЗЮМЕ 

У статті проаналізовано джерела особового походження - спомини, записки, 
листи, щоденники учасників та сучасників російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. Їх 
авторами є російські військові, дипломати, суспільно-політичні діячі, болгарські 
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четники, кореспонденти російських та іноземних газет, які висловлюють різні точки 
зору. Порівняння та аналіз цих історичних джерел дозволив автору простежити 
еволюцію ставлення болгарського населення до російській армії, яка визволила його від 
османського поневолення. В статті доведено, що з часом суттєво змінилося також 
відношення російських військових до болгарських селян. Автор проаналізував причини 
цих змін та довів, що в багатьох дослідженнях радянського періоду міститься 
ідеалізована картина російсько-болгарських взаємовідносин в останню чверть XIХ ст.. 

Ключові слова: Російська імперія, російсько-турецька війна, визволення Болгарії, 
джерела особового походження. 

 
SUMMARY 

This article presents the research personal sources such as memoirs, notes, personal 
letters and diaries of the participants and contemporaries of the Russo-Turkish War of 1877–
1878. Their authors are Russian military men, diplomats, social and political figures, 
Bulgarian Chetniks, correspondents of Russian and foreign newspapers, who express different 
views. Comparison and analysis helped the author of the artictle to observe the evolutuion of 
Bulgarian population’s attitude to Russian army, which freed Bulgarian nation from the 
Ottoman Empire. The article proves that attitude of Russian militaries to Bulgarian peasants 
had also changed with the lapse of time. The author analyzed the reasons of these changes and 
proved that many researches of Soviet period have the idealized views of Russo-Bulgarian 
affairs in last quarter of XIX century.  

Key words: Russian Empire, Russo-Turkish War, liberation of Bulgaria, personal 
sources. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ТА МАЙНОВИЙ СКЛАД ЗЕМСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДІЛОВОДНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

О.В. Сараєва 
 

АНОТАЦІЯ  
Стаття присвячена розгляду інформаційного потенціалу діловодних джерел, що 

висвітлюють особливості формування соціального і майнового складу земського 
представництва Півдня України. Звіти губернаторів і поліцейських установ, матеріали 
листування губернаторів і земських управ, протоколи, клопотання земських установ до 
органів вищої влади дозволяють простежити механізми формування земського 
представництва і особливості його функціонування на місцях. Інформація діловодних 
джерел використовується при аналізі особового складу земських управ. Зазначається, 
що більшість матеріалів діловодства, що висвітлюють особистісний склад земського 
представництва, зберігаються у Державному архіві Російської федерації. Їх досконале 
вивчення дозволяє з'ясувати вплив особистісного фактору на ефективність діяльності 
земських установ.  

Ключові слова: земство, документи діловодства, клопотання, інформаційний 
потенціал, джерело.  

 
Універсальною тенденцією владно-політичних відносин у сучасному 

демократичному світі є децентралізація державного управління, розширення 
компетенції місцевих територіальних громад, створення реальних можливостей для 
самоврядних органів самостійно вирішувати питання місцевого значення. У цьому 
зв'язку надзвичайно корисним є вивчення історичного досвіду місцевого 
самоврядування в його регіональному вимірі, звернення до історичних прикладів 
децентралізації управління і створення ефективної системи взаємодії влади і 
суспільства. Саме такий вітчизняний досвід уособлює у собі феномен земств. Адже 
органи земського самоврядування виявилися здатними до вирішення важливих питань 
в соціально-економічній, медичній, освітній і інших галузях.  

Результат земської реформи залежав від представництва органів місцевого 
самоврядування, ступеня їх компетенції. В період коли земства з'явилися на Україні, 
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дуже важливим було, щоб земці відповідали духу часу, своєму призначенню гласних 
від усього народу і були готовими вирішувати проблеми народного господарства і інші 
місцеві потреби. За таких умов, актуальним є вивчення джерел з історії земств України. 
Адже, їх аналіз дозволяє визначити ступінь ефективності діяльності представників 
земств та з'ясувати сильні сторони і прорахунки у формуванні земського 
представництва. Найбільш представницьким в цьому плані є корпус діловодних 
джерел. 

Метою наукової розвідки є визначення інформаційного потенціалу матеріалів 
діловодства з історії земств Південної України наприкінці ХІХ — початку ХХ ст., які 
висвітлюють соціальний склад земського представництва.  

Найбільш значуща інформація про особисті якості земських службовців Півдня 
України і їх соціальний статус представлена в матеріалах діловодства земських 
установ, департаментів поліції, канцелярії губернаторів, що зберігаються в Державному 
архіві Російської федерації (ДАРФ). До них відносяться звіти губернаторів і 
поліцейських установ, матеріали листування губернаторів і земських управ, протоколи 
та ін. Ці матеріали є корисними для аналізу особового складу земського 
представництва та виявлення розбіжностей та суперечок з того чи іншого приводу між 
земськими діячами тощо. 

Значна частина документів офіційного діловодства, які розкривають певні 
особливості і навіть таємниці формування земського представництва зберігаються у 
фонді 102 ДАРФ “Департамент полиции 1890-1966 гг.” Проаналізувавши матеріали 
цього фонду можна дійти підсумків, що серед земських діячів нерідко зустрічались 
особи які нехтували громадськими і службовими обов'язками, не відрізнялись 
високими моральними якостями, а іноді навіть йшли на службові правопорушення. 
Наприклад, у фонді 102 в справі департаменту поліції  зберігається заява Херсонського 
губернатора від 26 листопада 1890 р. про низькі моральні якості і політичну 
неблагонадійність члена земської управи, колишнього вихованця Херсонського 
технічного училища Петра Павловича Клінарі. Після підтвердження цих фактів 
поліцейським управлінням, губернатор видав наступну резолюцію стосовно П.П. 
Клінарі: “В виду ограждения учащейся молодежи от вредного влияния данного лица, а 
Клинари действительно политически неблагонадежное лицо, необходимо исключить 
его из лав земства” [1].  

 В 102 ДАРФ зберігаються матеріали, які підтверджують, що аналогічні ситуації 
не були рідкістю у земських установах. Так, у справі 14 - “Дело Департамента полиции 
по Таврической губернии (9 января — 21 июля 1890 г.)” зазначеного фонду міститься 
запит Таврійського губернатора від 18 травня 1890 р. щодо політичної благонадійності 
дворянина, члена земства Петра Кандиби. Зацікавленість його особою була викликана 
тим, що “он организовал нелегальный бизнес по здаче в найм меблированных комнат 
близ колонии Чукурлар возле с. Ялта, в связи с чем за ним было установлено секретное 
наблюдение” [2].  

Матеріали діловодства, що зберігаються в ДАРФ свідчать, що й так званий 
“третій елемент” земських службовців (земські лікарі і фельдшери, вчителі земських 
народних шкіл та ін.) також не відрізнявся політичною благонадійністю. 
Підтвердженням цього факту є доноси Департаменту поліції на земських лікарів 
Володимира Андрійовича Арнольдова і Семена Вікторовича Мурзаєва. Інформацію про 
цих лікарів запросила Херсонська земська управа у зв'язку клопотанням, що надійшло 
до неї з Медичного департаменту про надання лікарям статусу держслужбовців на 
підставі 92 ст. Зводу законів Російської імперії і доповненого Лікарського статуту 1886 
р. В доносі начальника губернського жандармського управління від 5 вересня 1887 р. 
зазналось, що для задоволення зазначеного клопотання існують суттєві перепони: 
“Служившие ранее на Екатеринбургской железной дороге, ныне женатые земские 
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врачи В.А. Арнольдов и С.В. Мурзаев являются крайне неблагонадежными в 
политическом отношении. Вследствии чего Департамент запрещает им занимать 
должности” [3].  

Аналогічна ситуація з земськими службовцями складалась і в Таврійській 
губернії. В серед матеріалів діловодства справи 13 фонду 102 ДАРФ “Дело о 
политической неблагодежности лиц Таврической губернии (15 Января 1890 г. - 6 
октября 1890 г.)” цінність представляє звіт Сімферопольського поліцейського 
управління Таврійському губернатору про професійну неблагонадійність фельдшера 
земської лікарні Єфіма Трофімова. В звіті зазначається, що 28 листопаді 1889 р. 
Сімферопольський поліцейський секретар здійснив обстеження повіту з метою 
розслідування справи про підбурювання фельдшером Є. Мірошниченком і його другом 
сином священика О. Лебединським, селян на перерозподіл землі. Далі, в матеріалах 
справи зазначається, що Мірошніченко дізнавшись про розслідування його справи, 
терміново виїхав в с. Дуванкой Сімферопольського повіту, більше того він подав 
клопотання про призначення його фельдшером в Дуванковську лікарню 
Сімферопольського повіту. Але Таврійське відділення міліції відмовило йому в 
працевлаштуванні, аргументуючи відмову наступними фактами: “Кроме того, что Е. 
Мирошниченко подбивал крестьян на передел земли, за ним еще и обнаружена 
длительная тайная переписка под вымышленным именем — Сидоров. Перед 
Рождеством же, в квартире Мирошниченко были замечены следы сожженной бумаги, 
по видимому почтовой, что дает основания предполагать, что Мирошниченко 
уничтожил часть секретной переписки узнав о следственном деле и тот-час же переехал 
в Симферополь” [4].  

В справі 13 фонду 102 наявні матеріали, що свідчать про негативне ставлення 
адміністрації до земських службовців єврейського походження. Так, зі звітів 
Таврійського губернатора міністру внутрішніх справ, стає відомим, що в вересні 1890 
р. було заведено справу на земського аптекаря Ноя Лазаревича Конторовича, який 
раніше працював в “богоугодних установах”. В ході розслідування справи було 
з'ясовано, що він “имел очень близкие отношения с еврейками Софьей Львовной 
Рафаиловой и женой дворянина Варварой Николаевной Цвилиневой”, котрі до того ж 
знаходились під поліцейським наглядом. В результаті службового розслідування 
земського службовця було звільнено з посади [5]. 

Слід звернути увагу на те, що сам факт встановлення поліцейським управлінням 
такого пильного контролю за земськими діячами і навіть за їх найближчим оточенням, 
підтверджує наявність в їх лавах ненадійних кадрів і прецедентів пов'язаних із цим. На 
важливість проблеми вказує і той факт, що поліцейський контроль було встановлено 
навіть над доглядачами земських бібліотек, типографій і літографій. Сторінки ж 
друкованих земських видань “Губернські” і “Єпархіальні” відомості підлягали 
жорсткій цензурі. Співбесіду з поліцією проходили і представники земських духовних 
семінарій. В матеріалах діловодства Департаменту поліції Катеринославської губернії 
1890 р. зазначалось, що такий прискіпливий контроль над священиками був пов’язаний 
з конфліктами, що виникали в семінаріях між місіонерами і старообрядцями. Проте, 
суттєвих претензій до священнослужителів, що викладали в земських семінаріях, 
поліція не висувала. Навпаки, зазначалось, що в губернії проводились лекції 
священиком Архангельським, які мали велике значення в боротьбі з протестантством і 
розкольництвом, хоча й не дуже активно відвідувались народом [6].  

Про те, що не тільки земські службовці перебували під наглядом поліції, але й 
їхня родина свідчить і звернення Таврійського губернатора до поліцейського 
управління від 18 січня 1890 р., з проханням надати інформацію про дружину члена 
земської управи Володимира Івановича Клаусена - Наталю Володимирівну Клаусен. 
Результатом звернення стало проведення слідства, в ході якої було з'ясовано, що Н. 
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Клаусен дійсно порушив закон несанкціонованою торгівлею в Сімферополі нотами і 
книгами. Крім того, в ході обшуку в квартирі Н. Клаусен були знайдені речі, які 
свідчили про її тісні контакти з особами виключно політично неблагонадійними. 
Наприклад, з дружинами земських лікарів Аренда, Львова, Лазарева, Молчанова і 
Корецького, а також з греком Еротом Софітом і Олександром Розановським, пізніше 
висланим у Сибір. В самому будинку Клаусен, за звітом Сімферопольського 
поліцейського управління, також постійно збирались підозрілі особи.  

Аналізуючи матеріали діловодства земських установ Півдня України не можна не 
помітити упереджене ставлення поліції до євреїв, які займалися земською діяльністю. А 
от звернення уваги органів надзору на оточення земських службовців можна вважати 
цілком аргументованим, адже саме під впливом членів родини, друзів земці нерідко 
наважувались на неправомірні дії.  

Втім, упереджене ставлення земців до євреїв також мало певне підґрунтя. Так, з 
листування губернатора з Таврійським поліцейським управлінням стає відомим, що в 
губернії земцями було викрито гурток місцевих євреїв “Общество палестинцев”. 
Метою гуртка було залучення якомога більше членів до товариства, для підтримки 
палестинського і сєамського братств. Керівний склад гуртка складався з купця Мойсея 
Зільбермана, учителів Меєрсона, Арьєнсона і Розенфельда, купецького сина 
Смородинського, рабинів Вадіна Рафаловича та Абрама Розенберга. Гурток цей не 
обмежувався зборами пожертвувань на користь палестинського братства, 
використовуючи антиурядову пропаганду і пропонуючи євреям ухилятись від 
виконання військової повинності [7].  

Аналогічна проблема мала місце і в земських установах Херсонської губернії. На 
представників самоврядування губернського міста Херсона губернатору постійно 
надходили скарги від місцевого населення на дії голови земської управи М. Терещенка. 
В них зазначалось, що він і члени управи “покорные слуги евреев, играющих здесь 
первенствующую роль и делающих все, что им вздумается” [8]. При цьому, акцент 
робився на тому, що голова зовсім не піклувався про міский благоустрій, а скарги на 
його діяльність до вищих установ не були розглянуті.  

Слід зазначити, що серед земських службовців було багато відданих справі осіб, 
які вірою і правдою служили імператору. Це підтверджують  матеріали справи 47 
фонду 102 ДАРФ в яких зазначалося: “Настроение умов народонаселения в отчетом 
году было удовлетворительным. Случаев волнений и ненормального отношения между 
членами не замечены. Интеллигенция и простой народ проникнуты горячей любовью к 
государю императору и его августейшему семейству и отечеству. С доверием относятся 
и к распоряжениям императорским» [9].  

Аналогічну інформацію наводять матеріали справи 48 “О политической 
благонадежности лиц Таврической губернии (27 марта 1890 г. - 8 апреля 1890 г.)». В 
річному звіті Таврійського департаменту поліції губернатору зазначається, що земці 
Таврійської губернії, відданні своєму монарху і уряду, організували вечір пошани на 
честь річниці визволення імператора і його родини від загрози, яка його спіткала при 
аварії потягу 17 жовтня 1889 р. Під час свята земці співали молитву “За хранимого 
святым промыслом Отца земли Русской”. Ікони, перед якими молилися були зроблені 
руками земських майстрів на пожертвування самих земців [10].  

 Цікаво, що навіть “Положение о земских начальниках”, яке обмежувало 
компетенцію земств, було зустрінуто земськими діячами позитивно: “Ведение в 
действие положения о земских начальниках всеми классами населения почитается за 
особую милость царскую и встречено с большими надеждами” [11].  

В звіті Таврійського департаменту поліції губернатору (1890 р.), позитивну оцінку 
отримали і представники так званого “третього елементу” земств: “Начальники земских 
школ и преподаватели относятся к делу преподавания и воспитания юношества с 
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добросовестностью. Образование в средних и нижних учебных заведениях разных 
наименований ведется с должной серьезностью. Введена учебная гимнастика. А 
учителя не были замечены в чем либо предусмотрительном в политическом 
отношении» [12]. Та й в цілому, діяльності земців надавалась достатньо висока оцінка: 
«Во всех земствах поддерживается должная дисциплина и оберегается нравственность» 
[13].  

Зовсім інша ситуація склалась з викладачами земських шкіл у Херсонській 
губернії. Так, у фонді 102 справи 34 ДАРФ “Дело о политической благонадежности лиц 
Херсонской губернии (1890-1891 гг).” зазначалось, що викладач математики земської 
народної школи М.І. Антжоненко, який раніше служив на Харківсько-Миколаївській 
залізниці, був звинувачений у політичній неблагонадійності. Звинувачення йому було 
висунуте у зв’язку з розповсюдженням листівок, заборонених цензурою. До того ж, він 
намагався організувати злочинний гурток «Любителей сценического искусства и 
малороссийской литературы», в якому збиралися літератори, які критикували 
державний устрій і імперську політику спрямовану на «обмеження прав народу». Але 
наміри ці були розкриті, коли під час обшуку у його квартирі було знайдено частину 
«антиурядової» літератури цього гуртку [14].  

Отже, робота земців складалась з суцільних протиріч, що підтверджується тим, 
що у тій же справі «О политической благонадежности лиц Таврической губернии (27 
марта 1890 г. - 8 апреля 1890 г.), в якій вихвалювалось поважне ставлення земців до 
імператора, зазначалось, що земські службовці, як і раніше викликали дорікання, 
стосовно індиферентного ставлення до потреб населення. До того ж, у відповідності до 
доносу департаменту поліції, спостерігалась розтрата земських коштів, головою 
губернської земської управи Г.І. Мещереніновим, який щойно зайняв посаду. Такі дії 
призвели до відкритого осудження діяльності земців народним загалом і висловлення 
пропозиції суспільства, щодо встановлення суворого урядового контролю над 
діяльністю земських установ.  

Аналогічна ситуація склалась в Херсонській губернії у 1890 р. Голова земської 
управи хитрощами отримав гроші від Херсонського відділення державного банку, в 
розмірі 6 тис. руб., у зв'язку з чим на нього було заведено судову справу [15].  

Ще гіршу характеристику отримав голова Херсонської земської управи 1895 р. М. 
Топічев. У матеріалах поданої на нього скарги місцевого населення губернатору, 
зазначалось, що він підтримував “самые близкие сношения с богатыми купцами, 
раскольниками и евреями. Пользуясь их особым вниманием сумел приобрести 
расположение городского головы господина Дыздарева» [16]. Загалом, для повітових 
мешканців було незрозумілим звідки він брав кошти і навіщо працював у земстві, адже 
його службова діяльність була спрямована виключно на задоволення особистих потреб 
[17].  

Крім того, на земських діячів надходили скарги від населення відносно 
непомірного вживання деякими представниками земств алкогольних напоїв. Особливо 
це стосувалось представників від курії місцевих городян. У матеріалах фонду 
зазначається: “Многие представители местного населения в земствах приобрели весьма 
печальную репутацию благодаря нетрезвости, частым ссорам и взаимным обидам, 
происходящим между ними” [18].  У зв’язку із цим повітові мешканці пропонували 
земствам приділяти більше уваги боротьбі з пияцтвом.  

Про наявність проблеми пияцтва свідчать і звіти земських управ губернському 
земському зібранню. Так, у звіті Катеринославського повітового земства 1872 р., 
зазначалось, що «Что влияние пьянства на социальную жизнь в уезде было 
впечатляющим. А то, что происходило после пьянки вообще трудно описать 
нормальними словами. Женщины относились к этому с ужасом, как к проявлению 
потусторонней силы. Гулянки сопровождались постоянными дикими криками, песнями 
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и бранью. Конец этому наступал когда все деньги были пропиты и владелец кабака 
больше в долг не давал. Некоторые работники после гулянок не выходили на роботу» 
[19].  

 Ще більш жорсткі нарікання від місцевого населення отримували деякі вчителі 
земських шкіл, особливо сільських. Так, у матеріалах справи 47 фонду 102 ДАРФ 
зазначалось: “Некоторые учителя не пользуются должной репутацией и навлекают на 
себя небезосновательные обвинения в любостяжании и участии в внебрачных 
отношениях» [20]. 

 З прикрістю повітові мешканці відзначали, що земській справі заважали і 
постійні чвари між головами земських управ і їх членами: “Между начальниками 
земских отделений и членами управ не усматривается единение душ» [21].  

 Оцінюючи діяльність земських установ за 1890 р. директор однієї з шкіл 
Херсонської губернії скаржився на те, що “Чины уездных земств пользуются дурной 
славой у населения и вызывают нарекания в нерадивом и недобросовестном отношении 
ко всем служебным обязанностям и корыстолюбии» [22].  

 Внаслідок зухвалого ставлення деяких земців до службових обов'язків в деяких 
повітах навіть розпочались повстання спрямовані проти діяльності земських установ. 
Так, у ДАРФ зберігається справа 43 фонду 102 «Дело о восстании крестьян 
Таврической губернии 1891 г.» в якій описується акція протесту сільського товариства 
с. Сікеренці Таврійської губернії проти земської управи. Як стає відомо з матеріалів 
справи, особливо селяни були незадоволені діяльністю голови управи — радника Г. 
Галагана. Селяни, на знак протесту, навіть почали вирубати дерева і підпалювати 
будівлі. Крім того, вони читали прокламації, які закликали народ до повстання проти 
земців. Звісно, що така агітація носила локальний характер і не мала особливого 
значення навіть серед місцевого населення, але вона підривала авторитет земств. На 
думку ж земців причина такого відношення полягала в тому, що селяни отримали 
освіту і користувались нею нерідко без необхідності. Також земські діячі зазначали, що 
через “надмірну освіченість” у селян знижувалась працездатність [23].  

Отримавши характеристику земських службовців від поліцейського управління та 
повітових мешканців, варто ознайомитись з думкою губернаторів, щодо діяльності 
земців. У справі 23 фонду 102 ДАРФ “Постановления губератора Таврической 
губернии (1893-1894 гг.)” зберігається відгук губернатора про земських службовців: “О 
земстве можно сказать, что оно до известной степени заботится о нуждах населения, но 
в отношении администрации держит себя черезчур самостоятельно и на каждом шагу 
старается отстоять свою самостоятельность» [24]. Далі зазначається, що якщо уряд 
вказує земствам на їх помилки, земства мають звертати  на це увагу. Так, наводилися 
приклади коли адміністрація відмічала, що збір на користь земств був занадто високим, 
а земства продовжували його збирати. Також були випадки коли, уряд виступав за 
скасування мирових суддів, земства ж навпаки клопотались про те, щоб вони 
залишились... Такі випадки призводили до конфліктів між вищою адміністрацією і 
земствами [25].  

 Аналізуючи ставлення губернаторів до земських діячів цікаво розглянути 
характеристику надану Херсонським губернатором 11 березня 1889 р. голові 
губернської земської управи Федору Платоновичу Нікітіну, який прагнув отримати 
посаду статського радника. В звіті губернатора міністру внутрішніх справ зазначалось: 
“Он бьется изо всех сил, чтобы выказать себя в высшей степени дельным, полезным 
деятелем и при том благонадежным во всех отношениях. И действительно, Никитин 
обладает особенной способностью показывать себя смотря по надобности то 
радикалом, то человеком в высшей степени преданным правительству. Однако это не 
мешает ему принимать на службу в земства лиц скомпрометированных в политическом 
отношении. Которым особенно покровительствует и всегда стоит за них горой» [26].  
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Як приклад «гри в благонадійність» Ф. Нікітіна, губернатор наводив випадок, 
коли під час чергового губернського зібрання, під час коли дворяни та депутати 
обговорювали питання про піднесення “Адресу подяки” імператору, за “милості 
даровані дворянству”, Нікітін в дуже різкій формі заявив, що дякувати не треба, бо 
нема за що! Далі за допомогою своїх прибічників він добився, щоб “Адреса” була 
написана в стриманій формі.  

Почувши такі розсуди Нікітіна, губернський голова дворянства Куріс доповів про 
все губернатору, котрий мав необережність переказати інформацію деяким особам, які 
передали розмову Нікітіну. Вже наступного дня, під час відкриття дворянського 
зібрання, Нікітін дуже енергійно заявив, що “Адреса імператору” написана занадто 
стримано і що в ній недостатньо гаряче висловлено почуття безмежної відданості 
дворянства.  

На довершення губернатор зазначав, що зупинився власне на постаті Нікітіна, 
тому що цей земець претендував ще й на посаду губернатора. Більше того, в своєму 
листі з Петербурга він писав, що йому вже запропонували посаду губернатора 
Західного краю чи Царства Польського, залишалось тільки обрати одну з губерній що 
йому пропонували. Але після випадку в дворянському зібранні, Куріс став менш 
пихатим, скоріш за все почавши сумніватись в здійсненні своїх сподівань [27].  

 Цей приклад є підтвердженням того, що в земських установах було дійсно багато 
протиріч, пов'язаних з розбіжностями у поглядах земських службовців на державний 
устрій і політичну владу. Загостренню проблем серед земців сприяло й те, що в 
земствах співпрацювали люди зовсім різного соціального і майнового статусу - від 
землевласників до селян. При цьому права останніх постійно нівелювалися, а дворяни-
землевласники, які переважали в земських установах, дбали в першу чергу про свої 
власні інтереси. Звісно, що такі факти гальмували діяльність земських установ, не 
даючи можливості сконцентруватись на більш важливих питаннях того часу. Однак, ці 
помилки не заважали органам самоврядування здійснювати корисні проекти в 
соціальній, культурній та економічній сферах.   

Таким чином, питання складу земського представництва України знайшло 
широке відображення в матеріалах офіційного діловодства земств і інших відомств, з 
якими земства співпрацювали. Більшість матеріалів діловодства, що висвітлюють 
особистісний склад земського представництва, зберігаються у Державному архіві 
Російської федерації. Їх досконале вивчення дозволяє з'ясувати вплив особистісного 
фактору на ефективність діяльності земських установ.  
 
РЕЗЮМЕ 

В статье анализируются материалы делопроизводства, которые рассматривают 
социальный и имущественный состав земского представительства Юга Украины. 
Делопроизводственная документация представлена отчетами губернаторов и 
полицейских учреждений, материалами переписки губернаторов и земских управ, 
протоколами и т.д. В работе дается анализ указанного комплекса источников и 
характеристика его информативных возможностей. Отмечено, что 
делопроизводственная документация позволяет не только рассмотреть общие черты 
формирования земского представительства, но и через деятельность отдельных 
личностей, выяснить особенности, идеалы, моральные принципы, ценности и волевые 
качества свойственные земским служащим. 

Ключевые слова: земство, материалы делопроизводства, ходатайство, 
информационный потенциал, источник.  
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SUMMARY 
The paper analyzes the sources of conducting a business that observe the social and 

material composition of the Southern Ukraine state representation. Documents of conducting 
the business are presented by the reports of governors and police institutions, the materials of 
the correspondence governors and district councils, protocols, etc. The paper is devoted to the 
analysis of the complex of the sources and characteristics of its informative opportunities. It 
was noted that the documentation of conducting the business allows you to not only discuss 
the General features of the formation of district offices, but also through the activities of 
individuals, find out the features, ideals, moral principles, values, and strong-willed qualities 
peculiar to local employees. 

Key words: local administration, documents of conducting a business, petition, 
information potential, the source. 
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ПЕРШІ СПРОБИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
Н.В. Сальнікова  

 
АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовані науково-методичні посібники, які стали першою спробою 
раціоналізації  управління. Вивчення цієї літератури має важливе значення для 
дослідження науково-методичних засад документаційного забезпечення управління у 
1920 – 1930 рр. Зазначено, що процеси значних перетворень, що відбувалися у сфері 
державного управління в цілому, та у сфері діловодства зокрема, проходили під 
знаковою парадигмою встановлення нового порядку організації документування в 
радянських установах та забезпечення цих процесів науковим підґрунтям.  

Ключові слова: науково-методичні посібники, класифікація, трафаретизація, 
безреєстраційна система, діловодство,державні установи. 

 
Вивчення теоретичних і практичних питань діловодства 1920 – 1930 рр. 

зумовлено відсутністю фундаментальних праць з історії діловодства в Україні та 
необхідністю досвіду учених і практиків цього періоду, який був досить складним та 
суперечливим. 

Питання історії розвитку науково-методичного забезпечення організації 
діловодства в Україні було предметом дослідження різних авторів. Так ряд 
відомостей про науково-методичне забезпечення містять публікації К. Мітяєва, 
Я Лівшиця, М. Ілюшенко, Н. Костинської, М. Ларіна, О. Загорецької, С.  Кулешова та 
ін.  

Метою даної статті є висвітлення науково-методичного забезпечення організації 
діловодства в Україні зазначеного періоду. 

Актуалізація питань удосконалення державного апарату та діловодства, пошуки 
нових форм і методів раціоналізаторської діяльності, створення дослідницьких 
центрів НОП та науково-дослідних інститутів праці (згодом реорганізованих в 
інститути раціоналізації), накопичений значний практичний досвід у сфері 
діловодства, зумовили появу в середині 1920-х рр. великої кількості науково-
методичних посібників, підготовлених, як загальносоюзними, так і 
республіканськими відомствами. Характерною рисою для значної кількості з них було 
те, що на тлі вивчення пропагандою західноєвропейської та американської літератури 
з наукової організації праці, зокрема теорій управління, пов’язаних з іменами 
Ф. Тейлора, А. Файоля, вони мали науково-методичне спрямування. 

Маючи власне видавництво НК РСІ СРСР публікував значними тиражами 
посібники з різних аспектів діловодства. Але науково-методичний характер мали 
лише частина з них, яка заслуговує об’єктивного поцінування сучасними 
дослідниками. Втім справляють враження обсяги посібників, значна кількість з них 
нараховує понад 300 сторінок. 

Головні принципи та переваги безреєстраційної системи діловодства розглянули 
в посібнику «Безрегистрационная система делопроизводства. Основи, методика, 
техніка» [1] А. Брауде та Б. Гіллер, епіграфом до якого став вислів Поля Отле 
«Человек должен стать хозяином бумаги, если не хочет чтобы бумага подчинила его 
себе». В основу авторського бачення проблеми покладено розуміння діловодства як 
цілісної системи, яка взаємодіє із системою виробничого процесу установи. Ядро 
системи, на думку авторів, має складати класифікація документів за такими ознаками: 

© Сальнікова Н.В., 2013 
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кореспондентською, географічною, хронологічною, номінальною, предметно-
тематичною.  

Предметом уваги та певною новацією авторів стала характеристика системи 
відповідальних виконавців, яка передбачала чітке розмежування обов’язків між ними, 
що сприяло прискоренню документообігу та оперативному вирішенню питань. 
Підвищує методичну цінність роботи наявність значної кількості додатків та 
фотографій діловодного обладнання.  

Аналогічні питання висвітлював в своїй роботі Е. Дрезен «Делопроизводство: от 
регистрации бумаг к классификации переписок и к отказу от регистрационных 
записей» [2]. Автор розглянув питання: реєстрації документів, можливості заміни 
реєстрації окремих видів документів реєстрацією лише листування, класифікаційні 
діловодні системи, характеризує десяткову систему в діловодстві установи, 
реєстрацію і класифікацію листування під час складання індивідуальних 
реєстраційних карток, подає детальну інструкцію щодо застосування десяткової 
класифікації. У додатках розміщено зразки різних форм журналів, книг, листів, 
приклади побудови десяткового класифікатора, таблиці застосування різних систем 
реєстрації документів, таблиці класифікації документів і справ за десятковою 
системою тощо.  

Карткову систему реєстрації, контроль документів у діловодстві та переваги 
таких систем перед журнальними досліджує П. Аввакумов «Основные элементы 
делопроизводства. Подробное изложение карточных систем, применяемых на 
практике в делопроизводстве и упрощённый способ контроля исполнения бумаг». 
Цей же автор звертається до організаційних проблем діловодства у сільрадах, 
відзначає винятково важливу роль секретаря у веденні діловодства, подає зразки 
реєстраційних форм, трафаретів документів, а також наводить зразок типової 
номенклатури справ для сільрад [3].  

Практичні рекомендації щодо організації безреєстраційної системи діловодства 
подано І. Подкувкою: «Без «входящих» и «исходящих». Практическое пособие по 
постановке делопроизводства без регистрации». Окрім того автор торкається питань, 
пов’язаних із діловодством з особового складу [4]. 

Серед праць, присвячених питанням ведення діловодства в УРСР, слід 
відзначити брошуру Г. Славуцького та С. Войтицького, які розглядають не лише 
карткову систему реєстрації документів, а й інші важливі питання, пов’язані з 
веденням діловодства загалом, зокрема характеризують систему діловодства, що 
застосовується в окремих центральних установах УСРР [5]. 

Курс лекцій, прочитаний С. Голубовим на курсах підвищення кваліфікації 
працівників центральних установ Сибіру 1929 р. був оприлюднений як методичний 
посібник «Структура и документация», характерною особливістю якого, на думку 
самого автора, стало викладення тексту загальнодоступною мовою. Попри таких 
тверджень робота справляє враження своєю науковою новизною та логічною 
структурою [6]. 

В якості науково-методичного посібника слід розглянути «Структуру 
учреждений и организации делопроизводства» [7] Р. Майзельса (М. Рафимова), 
цінність якої є незаперечною. По-перше, автор з урахуванням зарубіжного досвіду з 
організації НОП, акцентує увагу на необхідності професійного підбору персоналу на 
основі системи випробувань, зокрема тестування задля визначення необхідних для 
роботи якостей, таких як пам'ять, уважність, інтелігентність, акуратність, швидкість. 
Окрім того він ґрунтовно аналізує поняття «діловодство», запропонувавши власну 
його дефініцію «як сукупності дій щодо руху, виконанню та зберіганню ділових 
паперів» [7,с.42], а також визначає складові процеси діловодства: приймання, 
відправлення, реєстрація, передавання, виконання, контроль, зберігання паперів, 
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довідкова робота. Справляє враження те, що автором до складових діловодства 
віднесено зберігання закінчених у діловодстві справ в архіві, ведення архівного 
інвентарю, видавання довідок на підставі закінченого листування» [7,с.46]. До 
позитивних якостей посібника слід також віднести наявність в списку бібліографії 
значної кількості англомовних, франкомовних, німецькомовних джерел. 

Застосування методології інших галузей знань властиве О. Ерасмусу, який в 
посібнику «Метод научной организации делопроизводства» [8] на основі методів 
математичного аналізу обґрунтовував необхідність проектування раціональної 
системи управління, подавши практичні пропозиції з раціоналізації діловодства та 
виклавши методи обстеження та реорганізації діловодства в установах. Автором 
докладно викладено сутність та етапи такого обстеження, розкрито основні принципи 
розроблення плану реорганізації та його зміст, а також технічні «посібники» – 
характеристики реєстраційної та групової карток, бланків паперу тощо, 
проаналізовано сучасні досягнення у способах зберігання документів у зарубіжній 
практиці. Позитивним моментом є те, що дослідження проводилися на базі Наркомату 
шляхів сполучення, де було проаналізовано систему діловодства та визначено 
переваги та недоліки цієї системи.  

Заслуговує на увагу посібник В. Мейльмана, викладача Московського Інституту 
зовнішніх зносин «Организованная канцелярия. Практическое руководство 
организации делопроизводства на научных основах» [9] , що вийшов у київському 
видавництві «Друкар» 1924 р. Прикметним є той факт, що наклад посібника становив 
5 тисяч примірників, що підтверджує значний попит на такого роду літературу.  

Об’єктивне поцінування наукового доробку автора дає підстави стверджувати, 
що посібник був підготовлений на основі узагальнення теоретичних напрацювань та 
власного емпіричного досвіду. В. Мейльман розглядаючи діловодство як складову 
наукової організації техніки управління наголошує на необхідності використання 
досвіду застосування різних систем діловодства і на основі їх наукового аналізу 
визначити яку з систем доцільніше використовувати в установі в умовах 
соціалістичного будівництва [9,с.4]. Про науковий характер праці свідчить 
висвітлення автором питань понятійного апарату діловодства, зокрема базового 
терміна «діловодство», який трактується як відображення діяльності установи в 
«паперах» [9,с.6]. Застосування комплексного підходу дозволило В. Мейльману дійти 
висновку, що основне призначення діловодства в установі – це забезпечення 
вирішення завдань управління задля досягнення спільної мети. На думку автора, 
наукова організація діловодства має передбачати: правильну фіксацію усіх звернень 
до установи та відповідей; можливість швидкого отримання необхідної довідки; 
механізація руху документів та контроль виконання [9,с.7]. Цікавим вбачається підхід 
науковця до питань поділу діловодства на оперативне (відображення основних 
операцій установи в документах) та канцелярське (відображення допоміжних функцій 
установи в документах). Звернення автора до історії діловодства в Росії з 
«петровських часів» дає йому підстави писати про те, що хаос і тяганина, притаманні 
діловодству 1920-х рр., є результатом його недосконалості як системи. Вихід 
вбачається у науковому підході до організації цієї частини управлінської діяльності, 
зокрема застосуванні методу моделювання, який передбачає створення моделі об’єкта 
і на його основі вивчення властивостей конкретної установи [9,с.10]. На думку 
В. Мейльмана, науковий підхід до ведення діловодства та роботи канцелярії має 
полягати у: вивченні форм та процесів роботи; вивченні умов праці співробітників, 
з’ясуванні причин, які перешкоджають нормальній роботі; визначенні шляхів 
усунення цих недоліків; облік та нормування праці; залежно від отриманих 
результатів – зміна організації роботи установи. 
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Основним методом роботи автор посібника вважає метод індуктивного 
спостереження, який передбачає поступове вивчення діловодних процесів від 
окремого документа до роботи канцелярії в цілому. Розпочати роботу, на його думку, 
слід з аналізу документів, який дозволить визначити: відсоток документів, що мають 
інформаційний характер, відсоток документів, що потребують розгляду та виконання; 
відсоток документів-відповідей та ініціативних, відсоток документів за попереднім 
листуванням; відсоток типових, повторюваних документів; відсоток внутрішнього 
листування. Цінним доробком В. Мейльмана слід також вважати запропоновану 
класифікацію управлінських документів, яка на його думку, дозволить раціонально 
організувати систему діловодства. Пропонована класифікація базувалася на основі 
обстеження губернських відділів РСІ і виглядала таким чином:  

А. Вхідні документи 
1. документи, що потребують відповіді або виконання; 
2. документи, надіслані до відома, які не потребують відповіді. 
До першої групи віднесені: доручення НК РСІ, запити представників РСІ, 

висновки за договорами та кошторисами, різні запити та клопотання. У складі другої 
групи: супровідні листи з актами та зведеннями до відома; відповіді на запити РСІ, зі 
звітами, поясненнями; повідомлення, які не потребують відповіді.   

Б. Вихідні документи 
1. супровідні листи до документів 
2. запити 
3. висновки за договорами, кошторисами та ін. 
4. звіти та зведення 
5. мандати 
6. посвідчення та довідки 
7. листи зі скаргами, переслані до інших установ 
8. різне листування.  
Підвищує цінність роботи також наявність у списку бібліографії праць 

французьких, німецьких, англійських авторів [9,с.85-86], а також додатків, які містять 
методичні поради щодо роботи з документами. 

Не можна оминути увагою працю цього ж дослідника «Руководство по 
делопроизводству учреждений и предприятий» [10], яка побачила світ 1930 р. і стала 
результатом узагальнення його теоретичних та практичних напрацювань впродовж 
років, що минули з моменту видання книги «Организованная канцелярия. 
Практическое руководство организации делопроизводства на научных основах» у 
1924 році. Як зауважив сам автор у передмові, ця книга стала результатом науково-
дослідної роботи загальносоюзного Інституту техніки управління та практичних робіт 
Оргстрою, а також власного досвіду роботи автора в цих установах [10,с.9-10]. Сам 
В. Мейльман визначає жанр своєї праці як підручник, методичний посібник для 
адміністраторів та настанови для практиків. Але з точки зору структури та 
змістовного наповнення він є повноцінним науково-методичним посібником, де 
висвітлено, окрім історії діловодства, питання методики його вивчення та 
раціоналізації.  

Цікавим вбачається той факт, що тогочасна методика вивчення та удосконалення 
діловодства не втратила актуальності до сьогодні. Так основні етапи обстеження 
діловодства в установі, запропоновані автором ще у 1930 р.: орієнтовне обстеження, 
детальне обстеження, аналіз діловодних процесів, аналіз кількісних показників, 
оформлення результатів спостережень, розроблення проекту системи діловодства, 
впровадження проекту в установах [10,с.191-204], практично співпадають з етапами 
розроблення та впровадження сучасної системи керування документаційними 
процесами.  
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Правила та вимоги до ведення діловодства в центральних державних установах 
були викладені П. Поповим в роботі «Новая система делопроизводства центральных 
госучреждений» [11], в якій на прикладі НК РСІ СРСР розкрито переваги 
впровадження раціональної системи діловодства, відзначено економічний ефект цього 
впровадження, а також наведено класифікатор ділової кореспонденції трестів 
«Полиметалл» і «Радиозавод».  

Технологію складання листів, детальні правила написання окремих реквізитів 
ділового листа, порядок проставляння відміток і поміток на бланку представив 
М. Фрадкін у роботі «Техника деловой переписки» [12]. На основі узагальнення 
практичного досвіду щодо трафаретизації текстів, та досліджень, проведених у 1920-х 
рр., автор розглядає питання, пов’язані з веденням ділового листування, визначає 
елементи службового листа, а також подає словник [13]. Окрім того, М. Фрадкін 
звертає увагу на мовні особливості листів, обґрунтувавши необхідність 
трафаретизації текстів, підкресливши особливості стилю цього виду документа. 
Автор виокремив два типи уніфікованих текстів: формуляр і трафарет, і вважав 
можливим трафаретизувати лише найпоширеніші тексти, за умови, що в одному 
трафареті може бути зосереджено лише одна тема або питання. Вчений наголошував 
на наявності багатьох спільних рис у ділових листах (у самому характері їх змісту та 
стилю), не зважаючи на велику кількість різновидів за змістом [14]. 

У досліджуваний період з’явилася ціла низка посібників, пов’язаних із 
лінгвістичними аспектами діловодства. Саме дослідженнями питань ділового 
мовлення вирізняються праці П. Верховського, історика церкви, спеціаліста з 
церковного права, а у 1920-х рр. наукового співробітника Центрального інституту 
праці. У роботі «Письменная деловая речь: словарь, синтаксис и стиль. Разбор 
бюрократических шаблонов и нарушений грамматики в языке документов» [15] 
ділове мовлення автор визначає як функціональний різновид, стиль російської 
літературної мови, завдання якої полягає в тому, щоб слугувати:  

1) для зв’язку у сфері економічних, соціальних, культурних та політичних 
взаємовідносин органів влади з населенням, установ та організацій, окремих груп та 
осіб із складу цього населення між собою, а також в міжнародних відносинах;  

2) для видання різних постанов, розпоряджень, рішень органів влади та взагалі 
державних установ, професійних та громадських організацій; 

3) для обліку всіх фактів грошових та матеріальних цінностей, взаємних 
зобов’язань та їх наслідків, які можуть бути у сфері трудових, торгових, виробничих 
відносин [15,с.39]. 

П. Верховському вдалося на конкретних прикладах довести необхідність роботи 
над мовою та стилем службових документів. Зокрема в посібнику поданий словник 
застарілих слів та їх сучасні синоніми, а також список абревіатур, які у тогочасному 
діловодстві стають масовим явищем в письмовому діловому мовленні. Цінним 
вбачається висновок науковця щодо важливості мови та стилю викладення під час 
складання службових документів. 

Підготовлений Є. Сидоровим, О. Шапіро та С. Шуваловим посібник «Деловая 
речь» [16] містив зразки документів для навчання основам ділового стилю та 
правилам написання окремих видів документів. Структурно посібник складався з 
двох розділів, у першому з яких наведено зразки текстів окремих документів: анкети, 
оголошення, доповідні, розписки, доручення, посвідчення, заяви тощо. Другий розділ 
вміщував закони та розпорядження (декрети, розпорядження, накази, обіжники, 
статути тощо). В основу такого поділу було покладено позицію авторів щодо 
наявності кількох форм прозаїчної мови: буденно-розмовної, мови ділових паперів і 
наукової мови І хоча посібник не є теоретичною розробкою, його цінність полягає у 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  115

наявності значної кількості зразків документів для навчання основам ділового стилю 
та правилам написання окремих документів.  

Український досвід з цього питання репрезентований цілою низкою посібників 
та словників. З середини 1920-х рр. побачили світ «Короткий російсько-український 
словник», «Російсько-український словник банкового діловодства», М. Осипів 
«Російсько-український словник щонайпотрібніших у діловодстві слів» [17], 
«Практичний російсько-український словник ділової мови (конторської та 
рахівничої)» та інш.  

Суто практичне спрямування з елементами методичних порад мав посібник 
«Учебник делопроизводства райисполкомов и сельсоветов», в якому знайшли 
відображення методика діловодства, що виходить з єдності діловодних процесів: та 
документообігу, карткова та журнальна реєстрація, виокремлено значення довідок та 
контролю виконання [18].  

Заслуговує на увагу і той факт, що в практичному діловодстві під час складання 
документів українською активно використовувалися словники та довідники, укладені 
ще у 1917 – 1918 рр., зокрема, Українська службова термінологія й зразки ділових 
паперів, Короткий московсько-український словник судівництва та діловодства, 
Російсько-український словник та зразки паперів українською мовою, Російсько-
український діловодний словник та інш. 

Аналіз змісту посібників за об’єктом науково-методичного забезпечення 
дозволив виокремити серед них такі групи: 

– безреєстраційна система діловодства, способи реєстрації та контроль 
виконання документів. Автори висвітлювали переваги та недоліки журнальних і 
карткових систем реєстрації документів, розкривали питання організації карткової 
системи діловодства та контрою виконання;  

– лінгвістичні аспекти діловодства На підставі критичного аналізу стилю 
конкретних документів, автори визначали ділове мовлення як функціональний 
різновид літературної мови, на конкретних прикладах доводили необхідність роботи 
над мовою та стилем службових документів. 

– спеціальне діловодство; 
– технології складення та оформлення окремих видів документів.  
Характерною рисою для значної кількості посібників було їх інноваційне 

спрямування, а також побудова на вивченні зарубіжного та власного емпіричного 
досвіду. З точки зору структури та змістовного наповнення це були повноцінні 
науково-методичні посібники, де висвітлювалися питання історії, теорії та практики 
діловодства. 

З середини 1920-х рр. намітився поступовий перехід від розроблення науково-
методичних засад діловодства до регламентації його процесів за допомогою 
різноманітних правил та інструкцій.  

Таким чином, можна зробити висновок, що науково-методичне забезпечення 
організації діловодства у 1920 – 1930-х рр. було реалізовано шляхом проведення 
теоретичного аналізу наукових публікацій та науково-методичних посібників, 
виданих у той час. Процеси значних перетворень, що відбувалися у сфері державного 
управління в цілому, та у сфері діловодства зокрема, проходили під знаковою 
парадигмою встановлення нового порядку організації документування в радянських 
установах та забезпечення цих процесів науковим підґрунтям.  
 
РЕЗЮМЕ 

В статье проанализированы научно-методические пособия, которые послужили 
первой попыткой рационализации управления. Изучение этой литературы имеет 
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большое значение для исследования научно-методических основ документационного 
обеспечения управления в 1920 – 1930 гг.  

Ключевые слова: научно-методические пособия, классификация, 
трафаретизация, безреестрацийна система, делопроизводство, государственные 
учреждения. 

 
SUMMARY 

The article provides the analysis of scientific and methodological handbooks that 
became the first attempt of the management rationalization. Studying of this literature has an 
important meaning for researching scientific and methodological principles of documentary 
provision of the management in 1920 – 1930 -ies. 

Key words:  scientific and methodological handbooks, classification, stereotypization, 
no-registration system, record-keeping, state institutions. 
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АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПАРТИЗАНСЬКО-ПІДПІЛЬНОГО РУХУ 

СУМЩИНИ РОКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
 

Л.А. Ковальська 
 

АНОТАЦІЯ 
Представлено документальний масив архівних джерел Сумщини з історії 

радянського підпільно-партизанського руху області в роки війни. Систематизовано за 
походженням та метою створення матеріали архіву. Встановлено інформативність 
джерел, які висвітлюють діяльність партизан та підпільників Сумської області в роки 
Великої Вітчизняної війни. 

Ключові слова: історичне джерело, архівне джерело, аналіз джерела, джерельний 
масив, партизансько-підпільний рух, Велика Вітчизняна війна. 

 
Події Великої Вітчизняної війни в історії України ХХ століття представляють 

складні й суперечливі явища та факти. Своєрідним напрямом Великої Вітчизняної 
війни є партизансько-підпільна боротьба в тилу німецьких військ, свідчення якої 
зберігають до нині та відображають різноманітні історичні джерела. Історичні джерела 
вимагають специфічних методологічних підходів до з’ясування їх історичної 
інформативності для дослідження та реконструкції подій партизансько-підпільного 
руху в Україні. Особливим вираженням пам’яті історичного минулого виступають 
документальні архівні джерела. Вони на папері зображують факти повсякдення 
партизан, події та характеристики їх бойової діяльності, особливості відношення між 
підпільниками та інші цікаві й одночасно дискусійні історичні проблеми. 

Джерелознавчі проблеми історичного дослідження документально-джерельного 
масиву ставали предметом вивчення у загальному написанні історії руху Опору в 
Україні в роки війни. Зокрема, у дослідженнях джерелознавців І. Данилевського, 
В. Кабанова, О. Медушевської, В. Довгопола, М. Литвиненка та інших [1-2]. Проте, 
спеціальному джерелознавчому дослідженню історичних джерел у фондах Державного 
архіву Сумської області (далі ДАСО) з історії партизансько-підпільної боротьби 
Сумщини уваги приділено недостатньо. Висвітлення, систематизація та з’ясування 
методики критики історичної інформативності архівного джерельного масиву та його 
регіональних особливостей стало метою статті. 

Джерельний масив з проблеми дослідження діяльності радянського Руху Опору 
умовно класифікується за принципом їх походження на види у межах певних типів. 
Писемні історичні джерела поділяються на законодавчі, документи політичних партій 
та громадських організацій, актові джерела, діловодчі поточні документи, а також 
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документація військових органів (ДКО, ЦШПР, УШПР, Ради фронтів), статистичні 
матеріали, документи особового походження, періодика, публіцистика, агітки, 
літературні та фольклорні пам’ятки, картографія та науково-технічна документація. 

Центральні питання з історії організації й діяльності партизанського руху 
Сумщини в роки Великої Вітчизняної війни відображені в архівному фонді П-4 
«Сумской обком Компартии Украины (1941-1968 рр., 1973-1975 рр.)» Державного 
архіву Сумської області, формування якого розпочато в 1941 р. і на сьогодні нараховує 
314 справ [3]. Окремі матеріали зберігаються в тематичних збірках документів інших 
фондів архіву. Необхідно відзначити, що документи фонду П-4 не мають чіткої 
структурно-проблемної й видової класифікації та згруповані за хронологічним 
принципом згідно територіально-адміністративного поділу області та представлених у 
цих районах партійних комітетів різних рівнів. 

Загалом, матеріали фонду представлені документами: прикази та приказання по 
партизанських загонах області, постанови злету партизан, доповіді й звіти міськкомів, 
райкомів та обкомів про організацію підпілля та бойову діяльність партизан, списки 
партизан, партизанських загонів та з’єднань по Сумській області, інформаційні 
зведення по загонах, відомості про бойовий склад, озброєння, бойову діяльність, 
списки нагороджених партизан з характеристиками, рекомендованих до державних 
нагород, партизан, що загинули, особові справи партизан та їх керівників, переписка з 
політичними органами фронтів, партійними органами, окремими особами, довідки про 
участь у партизансько-підпільному русі, збірки партизанських пісень. Окрім фонду П-4 
джерела з історії партизансько-підпільного руху частково представлені в справах 
фондів районних комітетів у вигляді окремих документів, фотографій, листівок, 
оголошень та ін. Ці джерела допомагають відтворити реальну історичну картину з 
точки зору простих громадян у тилу окупаційних військ. 

Документальний масив ДАСО з історії визначеної проблеми можна 
класифікувати за походженням, типом, авторством та інформативністю. Найбільш 
представленою за походженням є група документів (звітно-діловодча документація) 
підпільного обкому комуністичної партії, партизанських загонів Сумського та 
Путивльського партизанського з’єднань, місцевих органів влади. До них відносяться 
такі типи документів як доповідні записки, довідкові дані, інформація, переписка, 
підсумкові відомості, доповіді керівництва або комісій, витяги з протоколів засідань 
комітетів, бюро міськкомів і райкомів партії та ВЛКСМ, постанови, звіти, прикази та 
приказання. 

Вказані документи широко представлені у фонді П-4 та відображають 
партизанську й підпільну діяльність. Так, у справі 2 а «Книга приказов по 
Путивльскому партизанскому отряду с протоколами № 1-193 с приложениями, и с 
материалами перехваченными и захваченными у противника» зібрано накази про 
діяльність партизанського загону за період його перебування у Спадщанському лісі. У 
приказі № 122 по Путивльському об’єднаному партизанському загону від 27 травня 
1942 р. детально викладено хроніку бойової операції по захопленню міста Путивль, 
погодинно розписано завдання окремим групам партизанського загону з подальшим 
звітом про їх виконання [4, арк. 102]. 

Подібною за інформативністю є справа 9 «Сведения о боевом составе и 
вооружении, боевой деятельности Путивльского партизанского отряда», що містить 
документи та інформацію оперативного характеру. У них наведено дані розвідки, 
розташування груп партизанського загону, встановлення зв’язку з «Большой землей», 
про організацію санітарної та медичної служб у партизанському загоні. У справі є 
документ, багатий за інформативністю, згрупований за хронологічним принципом, - 
«Сведения-отчет о деятельности партизанского отряда за 28 месяцев с 10.09.1941 по 
01.01.1944 гг.». У ньому наведено маршрут з’єднання по п’ятнадцяти областях СРСР 
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загальною протяжністю 15 384 км, в тому числі основний маршрут становить 5 440 км 
[5, арк.4-7]. Ця інформація надає можливість прослідкувати виконання бойових завдань 
партизанського загону протягом визначеного періоду, дати аналіз досягненням та 
прорахунками в складник умовах тилової боротьби. 

Документацію діловодного характеру представляють матеріали справи 89 
«Доклады и отчеты о работе Сумского подпольного обкома КП(б)У в период немецко-
фашистской оккупации Сумской области 1942-1943 гг.». У ній представлено діловодну 
документацію підпільного обкому найбільш інформативними, з яких є звіти про 
підпільно-партизанську діяльність Сумщини [6, арк.1-7]. Цей документ є найбільш 
достовірним з усіх документів подібного типу, оскільки складався для подання у вищи 
органи партійної влади і мав високий ступінь перевірки з боку спеціальних служб. 

Також, фонд П-4 зберігає справи зі списками з’єднань та окремих загонів 
партизан, які проводили вагому підривну роботу проти окупаційної влади. Списки як 
окремий історичний документ мають багату інформативну супроводжувальну 
документацію: характеристики на кандидатів до нагород, анкетні дані, інформацію про 
заслуги та відзнаки в боротьбі проти окупаційної влади області. Зокрема, про саботаж, 
дії окремих бійців у виконанні особливих завдань, про одноосібні патріотичні виступи 
та дії не санкціоновані обкомом партії. 

Списки партизан та підпільників різних видів підготовлені органами влади 
різного рівня: нагородні з визначенням рівня та ступеню нагороди, списки особового 
складу загонів, списки поранених та евакуйованих у радянський тил, списки зниклих 
безвісти партизан, списки дезертирів, списки сімей партизанів (для отримання пенсій), 
списки партизан, що загинули. Їх можна поділити на підгрупи: списки партизан і 
підпільників затверджених обкомом партії й органами НКВД та списки учасників 
підпільного руху для нагородження державними відзнаками й медалями «Партизану 
Вітчизняної війни». До першої підгрупи відносяться списки: керівних працівників 
партійних і радянських органів, які залишалися для підпільної роботи. Другу підгрупу 
складають як окремі персональні справи партизан, так і списки учасників партизансько-
підпільного руху представлених до державних нагород. 

Так, у справі 15 «Списки награжденных, представленных к правительственным 
наградам и погибших партизан. Выписка из приказа войскам Брянского фронта 
(сентябрь 1942 - октябрь 1943 гг.)» подаються списки-представлення до державних 
нагород бійців за особливі заслуги у боротьбі в тилу. Документ справи за підписом 
С. Ковпака має списки бійців, командирів та політпрацівників Групи Партизанських 
загонів Сумської області представлених до урядових нагород за прояви героїзму, 
мужності та відваги у боях з німецьким окупантами в глибокому тилу ворога, в тому 
числі за Рейд у Карпати (червень-жовтень 1943 р.). Зокрема, наведено перелік нагород: 
Орден Леніна, Орден Червоного Прапора, Орден Богдана Хмельницького, Орден 
Вітчизняної війни, Орден Червоної Зірки, Орден Знак Пошани, медаллю «За відвагу», 
медаллю «За бойові заслуги», медаллю «Партизану Вітчизняної війни» [7, арк. 1-5]. 

Також, списки партизан та підпільників представлених до нагород за активну 
діяльність подавало керівництво радянських фронтів. Зокрема, у справі 15 є «Выписка 
из приказа войскам Брянского фронта» за номером 108/Н від 25 вересня 1942 р., де за 
поданням командуючого військами фронту генерал-лейтенанта К. Рокосовського, від 
імені Президіуму Верховної Ради СРСР, за виконання бойових завдань наведеними 
вище державними відзнаками, нагороджені партизани та підпільники Сумщини [8, арк. 
65-69]. 

Окремо виділяються документи-характеристики, підготовлені різнорівневими 
органами влади та партії, військовими та спеціальними службами фронтів та військ, 
партизанськими керівниками та Українським штабом партизанського руху. 
Характеристика, як окремий вид історичного документа, включала низку вимог до її 
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оформлення, що сьогодні дає можливість отримати багатогранну інформацію про 
соціальну стратифікацію партизанського та підпільного руху. Складовими елементами 
цього документа була така інформація про учасника руху: прізвище, ім’я та по батькові, 
рік та місце народження, партійність на момент складання документа, чи перебував у 
лавах ВЛКСМ, з якої посади кандидат прийшов у загін, у яких партизанських загонах 
перебував під час Громадянської війни, склад родини та з’ясування їх 
місцеперебування, або дати їх смерті, в якому році кандидат отримав поранення, у яких 
партизанських загонах перебував. Характеристику готували партійні комісії та штаби 
партизанських загонів з обов’язковою перевіркою кандидатів до нагород органами 
НКВС, УШПР, фронтів. Прикладом є документ справи 15 «Характеристика от руки на 
комиссара Конотопского партизанского отряда, входящего в состав партизанского 
соединения, дважды Героя СССР, генерал-лейтенанта С.А. Ковпака», підготовлений 
начальником штабу партизанського з’єднання Г. Базимою на Федора Єрмолайовича 
Канавуна за підписом С. Ковпака [9, арк. 70-73]. 

Деклараційними за характером інформації є документи з історії партизансько-
підпільного руху: постанови злетів, зібрань, з’їздів. Знаковою тут є Постанова злету 
партизан північних районів Сумської області від 19 листопада 1943 р. На злеті було 
розглянуто ситуацію партизанської та підпільної діяльності, визначено її слабкі місця, 
обговорено питання співпраці партизанських загонів з частинами діючої радянської 
армії, питання співпраці між окремими загонами регіону [10, арк. 1]. Такі документи 
несуть інформацію про становище та діяльність партизанських з’єднань на даний 
період, висвітлюють їх проблеми та інформаційні матеріали з обговорення перспектив 
подальшої діяльності в окупованих регіонах, питання налагодження зв’язку та 
постачання необхідних товарів з центру, розгляд справ про співпрацю партизан та 
підпільників з діючими частинами, з місцевим населенням. 

Звіти як окремий вид діловодчої документації та історичного джерела мають 
особливу інформативність і дослідницьку цінність. Вони містять найбільш повні 
свідчення про партизансько-підпільні організації, формування, структуру, взаємодію та 
їх діяльність. Прикладом є документи справи 89 «Доклады и отчеты о работе Сумского 
подпольного обкома КП(б)У в период немецко-фашистской оккупации Сумской 
области (1941-1943 гг.)» [11, арк. 1-49] та справи 86 «Копия отчета секретаря Сумского 
подпольного обкома КП(б)У товарища Куманька о партизанском движении в Сумской 
области» [12, арк. 1-23]. Вони є своєрідним узагальненням інформації про 
партизансько-підпільну діяльність за звітний період. Готували такі документи для 
подання до вищих органів влади за певним шаблоном, від інформації про створення, 
кількісного складу та характеристики підпільно-партизанського руху області до 
розформування загону, зазначалися успіхи на початковому етапі діяльності, перемоги 
над противником та здобуті трофеї, окремі складнощі та проблеми, свої пропозиції та 
бачення подальшого розвитку руху. Ці документи йшли за підписом секретаря обкому 
та характеризувалися відносною достовірністю фактів викладених у звіті. Проте, 
окремі свідчення можуть викликати певні сумніви щодо їх точності. Подібними за 
широтою поданої інформації є документи комсомольських партизанських і підпільних 
організацій та підпільних комсомольських райкомів, міськкомів та обкому. Як, 
наприклад, «Отчет о работе областной комсомольской организации в период Великой 
Отечественной войны (июль 1941 - май 1945 гг.)» має відомості про утворення та 
бойову діяльність молодіжних організацій у тилу ворога [13, арк. 1-97]. 

Відомості, як окремий вид історичного джерела та архівний документ, є значним 
інформативним носієм з історії створення, бойової та підпільної діяльності, окремих 
фактів та подій в тилу окупаційної армії. Прикладом такого виду документів є 
комісійне обстеження району в післяокупаційний період «Сведения и характеристика 
на пострадавшие села от немецко-фашистских захватчиков Путивльского района (16 
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января 1943 г.- 10 июня 1945 г.)» [14, арк. 1-30]. В документі після обслідування 
населених пунктів, що потерпіли від окупації, комісією засвідчено обсяг завданих 
збитків як народному господарству, так і місцевому населенню. Окремо відзначено 
роль мешканців населених пунктів в життєзабезпеченні партизанських та підпільних 
формувань. Також, відомості порушували проблематику: військової підготовки 
партизан, матеріального забезпечення, технічного оснащення, кількісні характеристики 
особового складу, соціальну стратифікацію партизанських з’єднань. Як видно з 
документа «Сведения о боевом и численном составе группы партизанских отрядов 
Сумской области на 1 июня 1943 г.», його укладачі подають широку інформацію про 
бойову діяльність, кількісний склад та партійність членів партизанських формувань. 
Загалом, як свідчить документ, в об’єднанні С Ковпака нараховувалося 1928 осіб, з 
яких 157 жінок, 200 з партійною приналежністю [15, арк. 26-28]. 

Матеріали особового характеру архівного фонду Сумського обкому партії 
представляють справи кандидатів в члени комуністичної партії. Наприклад, «Дело по 
приему в партию Арбузов Тимофей Андреевич (1-я Украинская партизанская дивизия 
им. Ковпака) (16 января 1943 - 10 июня 1946 гг.)» [16, арк. 1-29]. Подібні справи 
фонду П-4 з документами особового характеру, переважно для прийому в партію або 
комсомол, за період 1943 р. мають порядкові номери від 111 по 152 з середньою 
кількістю сторінок 20 аркушів. Вони мають характеристику на кандидатів з різних 
органів влади, детальну біографію, відомості про участь у партизанських загонах 
Громадянської та Великої Вітчизняної воєн. Прикладом є справи «Автобиографии на 
участников подпольной комсомольской группы «Знамя» [17, арк. 1-3] та 
«Автобиографии, наградные листы  списки партизан Путивльского партизанского 
отряда. Списки населения оказывающих помощь партизанам» [18, арк. 1-86]. 

Вагому історичну інформацію можна отримати з такого виду архівної 
документації, як переписка. Цей вид історичного джерела висвітлює взаємодію загонів 
партизан та підпільників з вищими органами влади, комуністичної партії, військовими 
фронтами, ЦШПР та УШПР з поточних питань забезпечення, взаємодії з військовими, 
соціального захисту сімей партизан, організації зв’язку, представлення до державних 
нагород та ін. Зокрема, в документі «Переписка с политорганами воинских частей, 
партийными органами, отдельными коммунистами по вопросу выполнения 
спецзаданий членами и кандидатами ВКП(б), разбору заявлений о партийности. 
(05.07.1942-04.12.1943 гг.)» є інформація про колишнього першого секретаря 
Глухівського райкому КП(б)У Сумської області А. Грабовського. Обком залишив його 
в 1941 р. для виконання спецзавдання на окупованій території, але він самовільно 
покинув область і на 23 травня 1942 р. перебував вже у Саратовській області [19, 
арк. 7]. У справі 17 «Переписка Сумского обкома КП(б)У и штаба в/ч 00125 по вопросу 
заявлений семей партизан и подпольщиков о материальной помощи» мова йде про 
надання матеріальної допомоги від радянських органів влади родинам партизан і 
підпільників, які перебували у тилу окупаційних військ [20, арк. 25]. 

Великою за кількістю документів є група присвячена спогадам про участь 
мешканців області у підпільній боротьбі, перебуванні під окупаційною владою та ін. До 
цієї групи документів можна віднести окремі матеріали архівного фонду П-4. У 
справі 92 «Воспоминания Г.Я. Базымы «Веселовский бой». Итоги боевой деятельности 
партизанских отрядов с 26 октября 1942 г. по 31 мая 1943 г.» зберігається 
документальне свідчення начальника штаба партизанського з’єднання С. Ковпака 
Г. Базими про найбільш яскравий епізод бойової діяльності партизан в роки війни [21, 
арк. 1-22]. Документ складають інформації про планування, перебіг, наслідки та 
результати бою для з’єднання. Його цінність полягає у безпосередній участі автора у 
подіях в якості одного з керівників, власних судженнях й оцінках. 
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Особливою, з хронологічним принципом викладу матеріалу та значною 
інформативністю, є група джерел, яку складають періодичні видання, агітаційні 
матеріали підпільного та партизанського рухів. Вона репрезентована листівками, 
агітками, патріотичною прозою, поезією та піснями. Так, в окрему справу фонду 
винесено «Песни, которые пели в Путивльском партизанском отряде в 1941-1943 гг.», 
що відображають морально-етичний та патріотичний стан учасників партизанських 
загонів у складних умовах ворожого тилу [22, арк. 1-11]. Вони відображають прагнення 
партизан до швидкого звільнення територій та населення рідних їм районів Сумської 
області й жорстку неприязнь до німецьких окупаційних військ. 

Підводячи підсумок інформативності історичних джерел та систематизації 
документів архіву Сумської області з питань бойового функціонування партизанських 
загонів та підпільних груп у роки окупації, необхідно відзначити різноманітність видів 
архівних джерел, що в собі віддзеркалюють історичні процеси тих часів. Матеріали 
фонду класифікуються за типами зібраних документів діяльності партизансько-
підпільних формувань, підпільних обкому, райкомів, міськкомів партії, що найбільш 
повно відображають історію їх діяльності. Характерною рисою матеріалів архівних 
фондів є наявність широкої документальної бази, що репрезентує активну участь 
молоді, жіноцтва та навіть дітей у підпільній боротьбі проти окупаційних властей, 
розгортання партизансько-підпільного руху області загалом. За їх допомогою стають 
можливими ґрунтовні історичні реконструкції як бойової й підривної діяльності 
окремих загонів, так і формування цілісної картини регіонального Руху Опору в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
 
РЕЗЮМЕ 

Представлен документальный массив исторических источников Сумщины по 
истории деятельности советского подпольно-партизанского движения области в годы 
войны. Систематизированы по происхождению и цели создания материалы архива. 
Определена информативность источников, которые освещают деятельность партизан и 
подпольщиков Сумской области в годы Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: исторический источник, архивный источник, анализ 
исторического источника, документальный массив, партизанское и подпольное 
движение, Великая Отечественная война. 
 
SUMMARY 

Presented documentary array of historical sources archive funds on the history of 
Sumy activity of the soviet partisan movement area during the war. Systematized on the 
origin and goal creation materials of archival sources. Defined informative sources covering 
the activity of the partisans and underground members of the Sumy region in the years of the 
Great Patriotic war.  

Key words: historical source, source archive, analysis of historical source, 
documentary array, partisan and underground movement, Great Patriotic war. 
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МАТЕРІАЛИ ДІЛОВОДСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО 
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 
О.В. Літвінюк 

 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена висвітленню можливостей діловодної документації для 
реконструкції повсякденного життя населення Донбасу в роки війни. Розглядаються 
основні види діловодства характерні для даного періоду. Дається комплексний аналіз 
цього виду джерел, а також виокремлюються основні питання повсякденного життя 
представлені на сторінках офіціозів. Зазначено, що використання таких документів, 
порівняння повідомлень радянських та окупаційних органів дозволяють відтворити 
духовну атмосферу часів Великої Вітчизняної війни. 

Ключові слова: Діловодство, повсякденне життя, офіціози, звіти, протоколи. 
 
Тема повсякденності є дуже актуальною в сучасній науці. Особливий інтерес 

представляє повсякденне життя населення у переломні моменти історії, прикладом чого 
може служити Друга світова війна та її складова – Велика Вітчизняна. Війна несе не 
тільки руйнівні тенденції, але, водночас, виступає механізмом накопичення нового 
досвіду, вироблених нових моделей поведінки, трансформації життєвих та духовних 
орієнтирів, які продовжують надавати стійкого впливу на людину та суспільство в 
мирні часи.  

Ще більш пекучою проблемою є виявлення та вивчення джерел з історії 
повсякденності. Таких досліджень дуже мало, а комплексного аналізу джерел 
радянського повсякдення в період Великої Вітчизняної війни взагалі не має. 

Діловодна документація – найбільший за обсягом комплекс джерел. Діловодні 
матеріали – вид історичних джерел, функцією яких є документаційне обслуговування 
різноманітних управляючих систем (державні органи влади та управління, 
промисловість, банківська система тощо).  

Вклад у дослідження офіційних документів з історії радянського повсякдення 
зробили такі вчені як В. І. Дашичев [1], В. Косик [2]. Що стосується саме Донбасу, то 
можна назвати таких дослідників як А. В. Фомін [3], В. І. Абакумова [4], І. С. 
Тарнавський [5], І. М. Грідіна [6]. Вони у своїх працях виклали, хоч і досить 
опосередкований, аналіз діловодної документації, яка висвітлює соціальну сферу, 
релігійне життя, умови побуту, культурно-освітній розвиток в регіоні в період 
німецько-фашистської окупації. А. В. Фомін та В. І. Абакумова охарактеризували 
основні збірки документів, які стосуються саме сфери матеріального та духовного 
життя. 

Українська дослідниця О.А. Коляструк зауважує: «Офіційні акти, розпорядчо-
нормативні, виробничо-ділові документи, ділове листування проливають світло на 
масову повсякденність трудового процесу, суспільного життя, стосунків між різними 
владними і громадськими інститутами. Офіційні документи необхідні, без них історик 
втратить загальну мапу дослідження, зіб’ється на манівці дрібниць, випадків, 
нетиповостей і виключень» [7]. 

Існуючу джерельну базу з проблеми, яка розглядається у даному дослідженні, 
умовно можна розділити на кілька груп. До першої групи належать видані у різні 
періоди збірники документів і матеріалів загальносоюзного та республіканського 
масштабу (складається передусім з документів керівництва держав, міністерств, 
відомств, військових інституцій рейху, звітів радянських підпільних партизанських та 
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партійних органів, надзвичайної комісії з встановлення збитків) [8-12 та ін.]. 
Абсолютна їх більшість опублікована у радянський період, що і визначило принцип 
підбору документів до них.  

З початком незалежності в Україні видана укладена В. Косиком тритомна збірка 
німецьких архівних матеріалів [13]. Проте присвячена вона переважно проблемі 
висвітлення діяльності ОУН та УПА в роки Другої світової війни. Лише частина з 
репрезентованих джерел стосується окупаційного режиму на Донбасі, становища та 
настроїв населення, політики нацистів щодо соціальної сфери. Деяку інформацію про 
повсякденне життя регіону в роки окупації містить збірник документів, присвячений 
діяльності ОУН – УПА, упорядкований В. Сергійчуком [14]. Крім того, в кожній з 
досліджуваних нами областей видані збірки документів, які відображають події війни у 
даному регіоні на основі документів місцевих, як правило, партійних архівів. Їх можна 
виділити в окрему підгрупу друкованих джерел оскільки вони відображають їх 
краєзнавчу специфіку [15-17].  

Важливою підгрупою є опубліковані матеріали судових процесів над 
нацистськими злочинцями [18, 19]. Вміщені в них матеріали висвітлюють не лише сам 
судовий процес, але й ілюструють різноманітні питання, діяльність і погляди 
керівництва гітлерівської Німеччини, на конкретних прикладах характеризують 
злочинну, антилюдську політику та заходи щодо її втілення. 

Другу велику групу джерел становлять неопубліковані документи і матеріали. 
Сюди входять матеріали, що зберігаються у Державному архіві Донецької області. На 
жаль, велика частина документів втрачена в роки війни. Це дещо обмежило 
інформативність матеріалів, що містяться в архіві.  

На наш погляд, весь комплекс використаних документів дав змогу дотримуватися 
основних принципів історичного дослідження, зокрема принципу об’єктивності. За 
допомогою архівних та опублікованих матеріалів був проведений комплексний аналіз 
діловодної документації, яка висвітлює повсякденне життя населення Донбасу в період 
нацистсько-фашистської окупації. 

Діловодна документація виникає в процесі практичної діяльності підприємств та 
організацій при виконанні ними своїх функцій в області управління або виконання 
суспільними організаціями покладених на них обов’язків.  

Ця група джерел містить документи поточного діловодства центральних та 
місцевих органів влади. Це інформаційні звіти, доповіді, донесення, протоколи 
засідання, листування, довідки органів виконавчої влади. Вони зберігаються в архівах і 
майже не публікуються. Документація Сталінської та Ворошиловградської обласних 
рад депутатів трудящих, обласних відділів у справах репатріації, культурно-освітніх 
установ, відділів комунального господарства, уповноважених Ради у справах  
Російської православної церкви при Раді міністрів СРСР та Ради у справах релігійних 
культів при Раді міністрів СРСР – мають велике значення при вивченні повсякденного 
життя. Діловодна документація, передусім звіти, дають змогу простежити, як 
виконувалися нормативні розпорядження на місцях, дізнатися про реальний стан речей 
у різних сферах життєдіяльності людей. Наприклад, у документах Сталінського 
обласного відділу житлово-комунального господарства міститься багато інформації про 
стан ЖКГ під час війни, рівень розвитку системи комунальних послуг, забезпечення 
людей житлом, тощо. Інформація про організацію дозвілля та свят населення регіону 
міститься у діловодній документації відділів культурно-освітніх установ. Проблемами 
релігійного життя опікувалися уповноважені у справах Російської православної церкви 
та релігійних культів. Серед їх діловодної документації можна знайти багато цікавої 
інформації про духовне життя радянських людей, яку лише зараз починають вводити 
до наукового обігу.  
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Віросповідна політика держави здійснювалася спеціально для цього створеними 
при РНК СРСР виконавчими органами, які мали своїх представників в союзних та 
автономних республіках, краях та областях. Починаючи з середини 1940-х років це 
були: Рада у справах Російської православної церкви (1943 р.) та Рада у справах 
релігійних культів (1944 р.). Їх діяльність створила величезний комплекс документів. 

Діловодна документація місцевих органів влади широко представлена у фондах 
Державного архіву донецької області. Так, проблему організації охорони здоров’я 
населення висвітлюють фонди P-1608 [20] (що містить документи про систему охорони 
здоров’я, кількість лікарів та обслуговуючого персоналу у лікарняних установах, 
накази з організації дитячих садків та ясел, продовольчого забезпечення населення, 
виконання оперативного плану лікарнями та поліклініками міста тощо), P-1815 [21] (у 
якому збереглися документи, що висвітлюють проблему браку медикаментів, платність 
медичних послуг, організації курсів в Юзівці для завершення освіти студентами 
медичного інституту), P-1594 [22] (у фонді зберігаються документи щодо харчування 
хворих, акт ревізії лікарні, висновки та пропозиції по ньому, наказ Юзівської міської 
управи по затвердженню міського бюджету), P-1866 (містить документи щодо 
організації охорони здоров’я у місті, стану лікарень та обслуговування ними населення, 
наряди на отримання продовольства зазначеною установою) [23], P-1590 ( в якому 
збереглися звіти, розпорядження головного лікаря, господарські документи) [24]. 
Характерним є й те, що у фондах містяться документи, які стосуються не лише названої 
установи – фондоутворювача, але й системи охорони здоров’я населених пунктів в 
цілому. 

Документи, що висвітлюють діяльність закладів освіти та культури області, в 
основному містять такі фонди, як P-1597 [25] та P-1738 [26]. У першому з них міститься 
аналіз показників роботи шкіл Слов’янського району Сталінської області як кількісних, 
так і якісних (кількість та кваліфікація вчителів, успішність та якість навчання учнів, 
кількість навчальних закладів і охопленість ними дітей шкільного віку, навчальна 
програма початкових шкіл та ін.). Тут же до послуг дослідника розпорядження 
керівництва району, начальника відділу народної освіти. Названі фонди висвітлюють 
функціонування клубів, театрів, бібліотек, містять наказ верховного командування 
вермахту про медичне страхування. У другому з названих фондів містяться документи, 
що висвітлюють діяльність сільських та районних клубів, а також джерела з фонду 
Слов’янського міського відділу освіти. Досить змістовним є фонд Українського 
музичного драматичного театру м. Юзівки P-1580 [27]. Він містить документи як з 
господарської діяльності театру, складу трупи, так і програм концертів та виступів. 
Менш інформативним є фонд Центральної обласної бібліотеки м. Юзівки, життя в якій 
ледь жевріло. 

Найбільш цікавими для висвітлення питань соціального забезпечення цивільного 
населення є фонди P-1606 [28] та P-1796 [29]. Вони дозволяють скласти уявлення про 
господарську діяльність цих організацій, послуги, які надавалися ними населенню. 
Багатьох питань функціонування житлово-комунальної сфери, розподілу бюджетних 
фондів, окремих сторін діяльності освітніх закладів стосуються фонди P-1612 [30], P-
1589 [31]. 

Відображає діловодство і ціни на харчування, вони встановлювалися 
відповідними розпорядженнями. У м. Сталіно на 20.09.1942 р. стакан пшениці 
коштував 11 крб., кукурудзи–8 крб., білого борошна–15 крб., курка–100 крб., кг. 
картоплі–10 крб. Робітник на свою зарплатню міг придбати лише кілька хлібин 
(середній заробіток наприкінці 1942 р. становив близько 500 крб.) [32]. У доповідях 
оперативних команд зазначалося щоденне зростання смертності від голоду [33]. 
Командування вермахту робило спроби регулювати ціни. У травні 1942 р. воно видало 
окреме розпорядження, підписане командувачем тиловим військовим командуванням 
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«Південь» генералом піхоти фон-Роквуес про заборону їх підвищення. У ньому, 
зокрема, відзначалося: «ціни на товар будь-якого роду, особливо на товари широкого 
вжитку, на всі товари сільського господарства, кустарного і промислового 
виробництва, на транспортування вантажів, як і зарплатня, що існували до 10 червня 
1941 р., вважаються граничними. Кожне перевищення цього рівня заборонено…[34]. 

За свідченням документів німецькою окупаційною владою здійснювалася і 
соціальна допомога, яка передбачалася кожній з пільгових верств населення. 
Насамперед, наймасовіша в усі часи категорія населення, що потребує соціального 
забезпечення – пенсіонери за віком. Ум. Маріуполь Сталінської області пенсійне 
забезпечення для інвалідів усіх груп, пенсіонерів за віком, родинам, що втратили 
годувальника, або годувальник яких був призваний до Червоної Армії, 
запроваджувалося лише з 1-го квітня 1943 р. згідно з постановою № 48 міського голови 
від 10 березня 1943 р. [35]. До виходу цієї постанови допомога надавалася одноразово.  

Відбився у документах місцевих органів влади і розвиток освіти. Для 
малозабезпечених родин інколи надавалася знижка при сплаті послуг ясел та садків. 
Наприклад, постановою міського голови Маріуполя «Про безкоштовне утримання дітей 
малозабезпечених батьків в яслах» відділу охорони здоров’я надавалося право 
звільняти такі сім’ї від сплати коштів за утримання дітей у яслах міста [36]. 

Також на сторінках діловодної документації можна знайти питання 
функціонування мови в нашому регіоні. У вересні   1941 р. діячі з міністерства 
окупованих східних областей підготували «Записку з українського питання» [37]. В ній 
підкреслювалося, що Україна мусить стати сильною противагою Росії. Мету третього 
рейху вони бачили в тому, щоб відтіснити Росію від Європи «раз і назавжди». Для 
здійснення цього завдання необхідно перенести кордон України з Росією далеко на 
схід. А оскільки на території Донбасу всі великі міста русифіковані, тут належало 
провести українізацію. Остання, як і здійснення відведеної Україні політичної ролі, 
стане можливою лише тоді, коли вдасться створити Україну «з сильно вираженою 
національною самосвідомістю». Викладена у вказаному документі концепція 
Розенберга та його апарату в «українському питанні», з огляду на протилежну позицію 
Гітлера, не могла бути реалізована у повному обсязі [38]. Здебільшого ця позиція 
виявлялася у формальних ознаках, таких як використання української національної 
символіки органами місцевої влади. Мабуть у руслі цього документу діяло німецьке 
командування, видаючи настанови такого характеру, зокрема: «Ворошиловградська 
фельдкомендатура 17 жовтня 1942 р. повідомляє Ворошиловградську міську управу, 
що в районах, які раніше належали до Ворошиловградської області, українська мова є 
державною» [39], або «Пропонується всім відділам міської управи та підлеглим їм 
установам, підприємствам та організаціям проводити листування виключно німецькою 
або українською мовами. Листування російською мовою міська управа приймати не 
буде, а особи, що не бажають провадити листування українською мовою, будуть 
звільнятися» (з наказу бургомістра м. Маріуполя) [40]. 

Про неоднозначність ситуації з мовою свідчать донесення військових інституцій 
керівництву вермахта. В одному з них зазначається: «серед українців широко 
представлені прагнення до запровадження української мови в якості державної. Таку 
заявку подав, наприклад, районний керівник Дебальцево. Однак у зв’язку з великим 
прошарком російського населення затвердження української мови в якості єдиної 
державної мови зіштовхнеться з великими труднощами» [41]. Отже, як свідчать 
документи, нацисти інколи сприяли поширенню вживання української мови.        

Величезний інтерес для дослідження повсякденного життя населення Донбасу 
представляють умонастрої громадян. Якщо зважати на особливі умови війни, то саме 
тоді настрої, морально-психологічний стан населення на окупованій території 
Донецької області, як для радянської, так і для окупаційної влад мали величезне 
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значення, адже від ступеня лояльності до влади залежав результат війни. У монографії 
дослідниці повсякденного життя сталінської Росії Ш. Фіцпатрік «Повседневній 
сталинизм» є розділ під назвою: «Розмови і ті, хто їх слухав» [42]. «Радянська влада 
побоювалася дозволяти громадянам безконтрольно висловлювати на людях свою думку 
по важливих державних питаннях, – пише авторка. – У той же час, їй надзвичайно 
хотілось знати, що думає народ» [43]. 

Влада достатньо регулярно відстежувала такого роду інформацію. Її збором, як 
правило, займалися партійні органи (апарат ЦК ВКП(б)), спеціальні підрозділи органів 
внутрішніх справ і державної безпеки (НКВС), Головне політичне управління Червоної 
армії, Центральний та республіканські штаби партизанського руху, місцеві органи 
окупаційної влади рейхскомісаріату «Україна», військові підрозділи зони військової 
адміністрації.  

Цінність подібного роду джерел для реконструкції почуттів, думок, настроїв 
людей не викликає сумнівів, але постає питання про ступінь їх репрезентативності. Ш. 
Фіцпатрік зауважує, що «зазвичай зведення НКВС існували для того, щоб повідомити 
про погані новини…» [44]. Документи свідчать, що інформація органів безпеки 
фіксувала перш за все наявність крамоли в суспільстві, відхилення від 
загальноприйнятої думки. 

І навпаки, дані, які містяться у звітах обкомів, не завжди адекватно відображають 
картину життя в регіоні. Для інформації, яка подавалася наверх місцевими партійними 
органами, характерне прикрашення дійсності. На місцевому рівні документи готували 
висуванці, які походили з народу. Їм було простіше скористатися вже готовими 
шаблонами, статтями з місцевих газет, ніж серйозно обміркувати стан справ на місцях і 
самостійно шукати відповіді. До того ж невідповідність їх доповідей генеральній лінії 
могло серйозно ускладнити їм життя. В цьому крилася одна з головних причин швидкої 
стандартизації, нівелювання стиля таємних донесень, його формального зближення з 
офіційною пропагандою [45]. 

Отже, інформація, яку ми отримуємо з подібного роду джерел не може повною 
мірою відбивати об’єктивний стан речей, адже вплив суб’єктивних чинників досить 
вагомий. Але використання таких документів, порівняння повідомлень радянських та 
окупаційних органів дозволяють відтворити духовну атмосферу часів Великої 
Вітчизняної війни. 

Таким чином, комплекс діловодних документів радянських центральних та 
місцевих органів державної влади є дуже цінним. Без них ефективне дослідження 
повсякденного життя радянських людей в роки війни було б неможливим. Проте лише 
цих документів для вивчення зазначеної проблеми недостатньо. 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена освещению возможностей делопроизводственной 
документации для реконструкции повседневной жизни населения Донбасса в годы 
войны. Рассматриваются основные виды делопроизводства характерные для данного 
периода. Дается комплексный анализ этого вида источников, а также выделяются 
основные вопросы повседневной жизни представленные на страницах официозов. 

Ключевые слова: матеріалы делопроизводства, повседневная жизнь, официозы, 
отчеты, протоколы. 

 
SUMMARY 

The article is dedicated to highlighting the opportunities of clerical documentation for 
reconstruction of the daily life of Donbas region’s population during the war. The main types 
of clerical work which are specific for this time are reviewed. It is given the comprehensive 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  129

analysis of this type of sources and the main challenges of the daily life, represented on the 
pages of officialdom are highlighted. 

Key words: record-keeping, the daily life, official information, reports, protocols. 
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ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ВІДНОСИН США З КРАЇНАМИ 
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. 

 
А.В. Бредіхин 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті представлено огляд джерельної бази дослідження в царині відносин США 
з країнами Латинської Америки на межі ХІХ-ХХ століття. Зокрема, автором 
запропонована класифікація джерел, яка  включає в себе: законодавчі документи США 
та Країн Латинської Америки;  документи державних установ;  статистичні джерела;  
роботи учасників досліджуваних подій;  періодичні видання; збірки документів та 
довідкові видання.   

Ключові слова: США, Латинська Америка, держава, джерела, дослідження.   
 

Сучасний розвиток системи міжнародних відносин включає в себе наявність 
цілого переліку центрів або держав, які в значній мірі впливають на розстановку сил на 
світовій арені. Одним з таких центрів є США – держава, яка хоч і вийшла на історичну 
арену пізніше за провідні держави Європи, але досягнула високого рівня розвитку й 
зайняла провідне положення на американському континенті. Вивчення витоків 
провідного положення США у Західній півкулі є важливою складовою частиною 
світової історії. Будь-яке історичне дослідження має ґрунтуватись на потужній 
джерельній базі. Метою представленої статті є аналіз джерельної бази вивчення 
системи відносин США з країнами Латинської Америки на межі XIX-ХХ ст.  

Перша група джерел нашого дослідження включає в себе законодавчі акти 
досліджуваних країн. В першу чергу нами були вивчені конституції США та країн 
Латинської Америки [1, 2]. Законодавчі акти, які регулювали зовнішню політику США 
досліджені  завдяки багатотомному виданню «Американська дипломатична історія з 
1890 р.», підготованого В. Флавером [3]. У цій збірці автор представив  не лише тексти 
договорів, але й звіти міністерств та відомств, законопроекти, а також різноманітні 
статистичні матеріали, які дозволяють простежити динаміку торгівлі Сполучених 
Штатів з країнами Латинської Америки. На основі аналізу документів, що містяться в 
збірці, можна зробити висновок про те, що на початку ХІХ ст. Сполучені Штати 
займали перше місце  зовнішній торгівлі з країнами Латинської Америки  – на їх частку 
припадало майже 60 % усього сукупного латиноамериканського  товарообігу. Крім 
того, значна кількість документів першої групи міститься у  зібранні документів 
«Договори та інші міжнародні угоди Сполучених Штатів Америки. 1776–1949 рр.», що 
вийшло за редакцією Ч. Біванса. Доволі серйозний комплекс американського 
законодавства досліджуваного періоду доступний в електронному вигляді на офіційній 
сторінці Державного департаменту США. Тут зібрано практично всі законодавчі акти, 
починаючи з середини ХІХ століття [4]. Одним з найважливіших документів, що 
здійснили безпосередній вплив на американську зовнішню політику була «Доктрина 
Монро», прийнята ще за часів президента Д. Монро у 1823 році. Цей документ по суті 
поклав початок американській експансіоністській діяльності [5]. 

Вивчення законодавчих актів допомогло прослідкувати еволюцію становлення 
відносин США з країнами Латинської Америки, визначити пріоритети американської 
зовнішньої політики.  

Друга група джерел представлена документами державних установ. Доцільно 
зазначити, що саме цей комплекс є найбільш інформативним, оскільки дозволяє 
реконструювати історичні події з високим ступенем точності. Зокрема, нами були 

© Бредіхин А.В., 2013 
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використані меморандуми, телеграми, звіти, рапорти працівників урядових установ 
США, ділове листування  чиновників Держдепартаменту, американських посольств, 
консульств та інших організацій, розміщених у країнах Латинської Америки [6]. Ці 
матеріали містять багато цінної інформації стосовно американської стратегії втілення в 
життя завдань інформаційної політики в латиноамериканських країнах  в період 
адміністрацій президентів У. Мак-Кінлі, Т. Рузвельта, У. Тафта, В. Вільсона. Завдяки 
вивченню такого роду документів, ми визначили цілі пропагандистської діяльності в 
регіоні та методи їх досягнення. Крім того, вони проливають світло на методи та засоби 
інформаційного проникнення США в держави Латинської Америки; фінансування 
американським урядом інформаційно-пропагандистських програм. 

Не менш важливим джерелом для розуміння проблем формування американської 
інформаційно-розвідувальної структури є документи з фондів  Міжвідомчих 
внутрішніх комітетів Держдепартаменту і Служби управління і бюджету 
Національного Архіву США (розміщені на офіційній сторінці Держдепартаменту 
США), які мають переважно офіційне походження: меморандуми, протоколи засідань 
урядових комісій. У вищезгаданих матеріалах міститься важлива інформація стосовно 
можливих моделей подальшого розвитку інформаційно-розвідувальної сфери в США, 
які пропонували різні урядові структури, зайняті цим видом діяльності, а також 
виникнення суперечностей між департаментами та агентствами, зайнятими у сфері 
пропаганди, і шляхи їх урегулювання. 

Наступну групу джерел становлять документи з фондів Військово-морського 
департаменту, Об’єднаного комітету начальників штабів, розміщені на офіційній 
інтернет-сторінці Держдепартаменту Сполучених Штатів. Матеріали, представлені у 
фондах, мають офіційне походження і складаються переважно із меморандумів та 
внутрішньоурядового листування.  

Період з другої половини XIX ст. до початку ХХ – части становлення 
статистичної документації. Ця група джерел є вкрай важливою для нашого 
дослідження. Нами було опрацьовано багатотомне видання «Історична статистика 
США, від найдавніших часів до сьогодення» [7]. У цьому виданні представлено 
квінтесенцію економічних та соціальних показників Штатів за останні два з 
половиною століття.  

Латиноамериканська статистика нажаль не може надати таку кількість матеріалів, 
але вивчаючі статистичні збірки «Латинська Америка в цифрах», видані у різні роки, 
ми мали змогу порівняти рівні економічного розвитку, інвестиційну політику США та 
соціальні показники [8]. 

Роботи учасників досліджуваних подій займають одне з найважливіших місць у 
нашому дослідженні, оскільки їх вивчення допомагає зрозуміти ставлення особистості 
до певних подій.  

В першу чергу доцільно проаналізувати спогади та листи Д. Хея, який у 1898-1905 
рр. був державним секретарем Сполучених Штатів. Власне цей політик формував 
зовнішні стратегії США. Аналіз видання  «Листи Джона Хея та уривки з його 
щоденника» дозволяє простежити еволюцію поглядів щодо ініційованої їм політики 
"відкритих дверей" та зрозуміти ставлення цього державного діяча до подій та 
процесів, що відбувалися в той період у міжнародній політиці, і, зокрема, в Латинській 
Америці [9].  

Процес формування зовнішньополітичних поглядів Дж. Хея також розкривається 
в спогадах американського письменника, історика та близького друга державного 
секретаря Генрі Адамса. В своїй книзі «Освіта Генрі Адамса» автор вдало розкрив 
багатогранність особистості Хея та становлення його як політика [10] . Серед всього 
іншого, автор спогадів висвітив передумови формування англофільських поглядів 
майбутнього державного секретаря, зауваживши, що Хей виступав прибічником 
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активізації відносин з Лондоном, навіть розуміючі, що такий альянс може викликати 
незадоволення у інших держав [11].  

За часів правління Т. Рузвельта (1901-1909 рр.) США вийшли на новий етап 
відносин з країнами Латинської Америки. У власних спогадах Т. Рузвельт 
неодноразово згадував дискусії у правлячих кругах відносно стратегії побудови 
взаємодії з південними сусідами [12].  

Безпосереднім учасником досліджуваних подій був американський президент 
(1913 -1921 рр.) Вудро Вільсон. Найграндіознішим історичним проектом Вудро 
Вільсона стала п’ятитомна  “Історія американського народу “, вперше опублікована 
1902 року. Щедро ілюстрована, з картами, вона користувалася великим попитом у 
публіки.  Праця охоплює великий історичний матеріал з часів до появи перших 
британських поселень і до кінця ХІХ ст.  Автор завершує своє дослідження часом 
президентства Вільяма Маккінлі (1897–1901). “Історія”  мала досить популярний 
характер, містить багато неточностей. На відміну від читачів, історики-науковці не 
надто прихильно зустріли п’ятитомник, відзначаючи неретельний підхід до підбору і 
викладу матеріалу,  брак історичного аналізу.  Очевидно,  що літературна цінність цієї 
праці Вільсона перевершує наукову.  Але варто констатувати, що розглядаючи розділи, 
присвячені зовнішній політиці США в Латинській Америці, В. Вільсон, часто вказує на 
певні несправедливі моменті по відношенню до країн регіону [13]. 

Матеріали періодичних видань досліджуваного періоду представлені переважно 
газетами та журналами. Вивчення матеріалів преси дозволяє оцінити рівень сприйняття 
с США  подій, пов’язаних з експансією в Латинській Америці. Аналізуючи матеріали 
американської періодики ми прийшли до висновку, що не вся політична еліта 
позитивно оцінювала події, пов’язані із втручанням у внутрішні справи 
латиноамериканських держав. Зокрема, нами були використані такі видання: North  
American Review,  1892,  1895,  1901, La Follett’s Weekly Magazine, 1900 – 1913, Times 
Weekly, 1890 – 1894, New York Times, 1891 – 1892, 1898, 1913 – 1916. Всі зазначені 
видання представлені в електронному вигляді в бібліотеці Конгресу США.  

Відносини США з країнами Латинської Америки нами розглядаються як 
багатогранний процес, який включає в себе політичну, економічну, військову, 
соціальну та культурну складові частини. Задля дослідження зазначених аспектів було 
необхідно залучити джерела різні за характером та походженням. В такій ситуації 
сталися у нагоді збірки документів, присвячені відносинам США як з окремими 
країнами Латинської Америки, так і з південноамериканськими державами в цілому.  

Політика США відносно Панами та комплекс міжнародних відносин пов'язаний з 
будівництвом Панамського каналу нами були досліджені завдяки збірці документів, 
яку підготував радянський історик В.І. Андрєєв. У цій збірці містяться документи з 
Російських та Радянських архівів [14].  

Відносини Росії та її вплив на країни Латинської Америки є одним з важливих 
напрямків нашого дослідження. Завдяки збірці документів «Відносини Росії з країнами 
Центральної Америки в другій половині XІХ ст.», яка була підготована колективом 
радянських дослідників під керівництвом М.С. Альперовича,  стала можливою 
реконструкція зазначеного аспекту [15] 

У досліджуваний період Сполучені Штати Америки мали дипломатичні відносини 
з усіма країнами Латинської Америки.  Більшість документів офіційного проходження, 
які допомогли проаналізувати історію дипломатичних зв’язків міститься у 
трьохтомному виданні, підготованому В. Менінгом. На сьогодні це одна з 
найзмістовніших збірок документів, присвячена відносинам США з країнами 
Латинської Америки в ХІХ – на початку ХХ ст. [16]. 

Вивчення системи міжамериканських відносин могло б мати дещо однобокий 
характер без залучення латиноамериканських джерел. Більша частина документів, 
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розроблених в зазначених країнах міститься у іспаномовній збірці «Дипломатична 
історія Латиноамериканських країн». Це видання підготоване іспанським дослідником 
Ф. Урутіа [17]. 

В якості джерел також виступають довідкові видання: «Латинська Америка: 
Енциклопедичний довідник в 2 т.», «Латинська Америка: політико-економічний 
довідник», «Латинська Америка: довідник» [18, 19, 20]. Зазначені видання містять у 
собі інформацію стосовно політичного устрою, чисельності населення, економіки, 
історії країн Латинської Америки.  

Таким чином, джерельна база дослідження системи міжамериканських відносин  є 
достатньо репрезентативною, вона представлена джерелами США та Країн Латинської 
Америки, а саме  законодавчими актами, документами державних установ, 
статистичними матеріалами, роботами учасників подій, збірками документів, 
довідковими видання. Особливістю джерельної бази нашого дослідження є доволі 
серйозна багатогранність матеріалу. Найбільш інформативними та повними є 
законодавчі акти та збірки документів. Документація державних установ також 
виступає в ролі джерел з високим рівнем інформативного наповнення. Статистика того 
часу не може, нажаль, пишатись точністю представлення інформації, тому необхідно 
було залучати данні з різних видань. Можна із впевненістю сказати, що статистичні 
джерела США містять більше інформації й представляються нам більш достовірними.  
Роботи учасників досліджуваних подій часто переповнені суб’єктивними оцінками 
подій, вони вимагають достатньо виваженого підходу.  

 
РЕЗЮМЕ   

Статья посвящена анализу источниковой базы для изучения отношений США со 
странами Латинской Америки на рубеже XIX-XX ст. В частности, предложенная 
классификация источников включает в себя: законодательные документы США и стран 
Латинской Америки; документы государственных организаций; статистические 
источники; роботы участников изучаемых событий; материалы периодики; сборники 
документов и справочные издания.  

Ключевые слова: США, Латинская Америка, государство, источники, 
исследование. 

 
SUMMARY  

The source base of the relationships USA with Latin America countries is analysed in 
the article. Perhaps, the given classification includes: legislative; statistics; documents of the 
government; memoirs; periodics; reference books. 

Key words: USA, Latin America, state, sources, study.   
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено проблемній ситуації, яка вже багато років існує навколо 
питання щодо часу заснування Святогірського монастиря на Сіверському Дінці. Автори 
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пропонують оригінальну систему аргументації на користь однієї з відстоюваних в 
історіографії позицій. 

Ключові слова: Святогірський монастир, Сіверський Донець, історіографія, 
топонімія. 

 
Вступ. В історії відомого Святогірського монастиря (протягом ХVIІ – початку 

ХХ ст. – Святогірська Успенська пустинь, наразі Свято-Успенська Святогірська лавра) 
є чимало білих плям, пов’язаних з різними аспектами існування та функціонування 
цього культово-релігійного і водночас історико-культурного феномену Східної 
України. Одна з таких інтригуючих невизначеностей стосується часу заснування 
монастиря у крейдяних скелях Сіверського Дінця. Питанню цьому, що постало 
якнайменше від середини XVII ст. і згодом набуло характеру наукової проблеми, 
присвячено чимало різножанрової літератури і навіть окремі, проте не вичерпні, 
історіографічні нариси. Попри це, проблема досі залишається нерозв’язаною і час від 
часу спонукає авторів на дослідницькі пошуки. Саме таким кроком слід вважати нарис, 
який пропонується увазі зацікавленого читача [1]. 

Історіографія. З огляду на те, що історія розглядуваного питання неодноразово і 
доволі повно висвітлювалася різними дослідниками, зокрема у працях останнього 
десятиріччя [2], немає потреби її детально повторювати. Доцільніше буде зосередитися 
на систематизації та групуванні існуючих точок зору, щоб надалі було легше зіставити 
ці позиції та надати їм адекватну оцінку. 

Отже у трьохсотрічній історіографічній традиції (від Синодика 1710 р.) [3] 
сформувалися три основні підходи щодо часу появи монастиря у Святих горах. Перший 
з них, становлення якого пов’язане головно із творами церковних та світських діячів 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., попри деякі особливості авторських 
аргументацій, загалом заглиблюють час появи ченців-християн у донецьких крейдяних 
скелях до києво-руської і навіть більш ранньої давнини, заповнюючи ймовірними 
епізодами приходу братії на Сіверський Дінець відтинок часу від середини ІХ до 
XІV ст. [4]. Усвідомлюючи відсутність будь-яких документальних даних стосовно 
заснування обителі, про що повідомляв іще 1679 р. архімандрит Іоїль [5], ці автори у 
пошуках відповісти на ключове питання, здебільшого вдавалися до історичних 
екскурсів, підбираючи факти, обставини і аналогії, які б можна було використати хоча 
би в якості непрямих аргументів. Так, появу монастиря вони пов’язували з 
просвітницькою діяльністю Кирила і Мефодія серед народів Хазарії, християнізацією 
Київської Русі, відлюдництвом ченців Києво-Печерського і навіть Афонського 
монастирів. На тлі цих чисельних публікацій та висловлених на їхніх сторінках гіпотез 
не повинен загубитися той факт, що, здається, першим, хто в якості найдавнішого 
документального свідчення існування монастиря у Святих горах назвав грамоту царя 
Михайла Федоровича 1624 р., був Д.І. Яворницький [6]. 

Не можна сказати, що окреслений вище підхід був притаманний лише 
історіографії дожовтневого періоду. Час від часу сформовані ним ідеї проявляли себе й 
пізніше, навіть у публікаціях нинішнього століття (останні, щоправда, не наукового, а 
популярного жанру) [7]. 

Другий підхід почав оформлюватися від 80-х рр. минулого сторіччя. Його 
засновником можна вважати донецького історика В.О. Пірка. На відміну від своїх 
попередників, у всякому разі частини з них, В.О. Пірко не був схильним до висновків, 
побудованих лише на формальній логіці та припущеннях. Дослідник намагався 
оперувати переважно фактами, хоча їхній брак час від часу вносив свої корективи до 
строгої методики наукового пошуку. Узагальнюючи чисельні праці, де порушується 
розглядуване нами питання, можна констатувати наступне: виникнення монастиря у 
Святих горах В.О. Пірко пов'язував зі сторожовою і станичною службою Московії, яка 
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могла сприяти поселенню ченців у печерах крейдяних скель [8]. Визнаючи, що першим 
документальним свідченням існування власне монастиря у Святих горах виступає 
виявлена ще професором Багалієм царська грамота 1624 р., дослідник вважав за 
можливе наповнювати аналогічним змістом і більш ранні документи, в яких згадуються 
просто Святі гори. Тим самим науковець ототожнював ці два сполучення, ставлячи між 
ними знак дорівнює: Святі гори = монастир у Святих горах. Відтак усі вже відомі в 
літературі письмові згадки Святих гір від початку ХVI ст., а також нові, виявлені 
архівними пошуками В.О. Пірка (документи кінця 1610-х – початку 1620-х рр.), 
дослідник розглядав у якості аргументів на користь існування у крейдяних горах якщо 
не монастиря, то хоча б громади ченців-пустельників [9]. За великим рахунком, у цих 
своїх висновках В.О. Пірко наслідував історіографічну традицію ХІХ ст. А через нього 
цю традицію успадкували його учні [10]. Віддаючи шану багаторічній, самовідданій і 
плідній праці дослідника, хочеться особливо наголосити на тому безперечному факті, 
нажаль досі не поміченому чи просто належно не відзначеному фахівцями, що саме 
зусиллями і пошуками В.О. Пірка вдалося поглибити, нехай лише на 4 роки, 
достеменну дату існування монастиря у Святих горах: мається на увазі виявлені серед 
“Актів Московської держави” свідчення про датований 9-м березня 1620 р. документ 
про пожалування царем щорічного жалування святогірському ігумену Єфрему з 
дванадцятьма старцями [11]. 

На принципово відмінних засадах в оцінках джерел побудовано праці 
дослідників, об’єднаних нами у третю групу. Саме вони протягом двох останніх 
десятиріч виступали науковими опонентами професора Пірка. Йдеться насамперед про 
наукові розвідки В.М. Дєдова, багаторічного директора й наразі наукового 
співробітника Святогірського історико-архітектурного заповідника, а також 
ексспівробітника цього заповідника – Е.Є. Кравченка. Предметно розробляючи 
означену проблему, В.М. Дєдов ретельно розібрав практично усю систему аргументації 
своїх попередників і сучасників, навівши конструктивну і переконливу критику тих 
положень, які зазвичай використовувались для доведення дуже ранніх (києворусько-
золотоординських) дат виникнення монастиря, розцінивши їх як легенди і народні 
перекази [12]. Визнаючи найдавнішим достеменним фактом існування монастиря 
відому грамоту 1624 р. і спираючись на стійку літописну традицію ХVIІ ст. дослідник 
вважає, що обитель не могла виникнути раніше появи сусідньої фортеці Царе-Борисів, 
будівництво якої припадає на 1599-1600 рр. [13]. 

Багато в чому перегукуються, однак не збігаються, зі щойно наведеними, наукові 
розвідки Е.Є. Кравченка. Свого часу, аналізуючи джерела та історичну ситуацію на 
українських землях кінця ХVI – початку ХVIІ ст., автор схилявся до думки, що 
заснування монастиря у Святих горах слід окреслювати відтинком 1596-1620 рр. [14]. 
Згодом же, корелюючи події та факти, зокрема і археологічні, з періодом 
функціонування Царе-Борисова, дослідник звузив час виникнення Святогірської 
печерної обителі до 1624 р. [15]. 

Важливо відзначити, що, як В.М. Дєдов [16], так і особливо Е.Є. Кравченко [17], 
висловлювали принципову незгоду і неприйняття поширеного в літературі 
беззастережного ототожнення понять Святі Гори і Святогірський монастир, тенденція 
до чого найбільш виразно проявлялась у працях В.О. Пірка. Цілеспрямовано 
здійснивши ретельний змістовний аналіз текстів документів ХVI –
 першої чверті ХVIІ ст., Е.Є. Кравченко продемонстрував, що повсюди і завжди в них 
мова йде лише про “місцевість Святі Гори” і ніколи – про “Святогірський монастир” 
[18]. 

Поділяючи щойно наведену принципову позицію і вбачаючи у ній важливе 
раціональне зерно, авторка вирішила долучитися до розв’язання обговорюваної 
проблеми, пропонуючи сюжет, присвячений лише одному аспекту розглядуваної 
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проблеми. Визначити його доречно у формі запитання: чи могла з’явитися та 
побутувати назва урочища “Святі Гори” до виникнення на цьому місці монастиря? 

Дослідження. Нашу розвідку було вирішено побудувати на аналізі топонімів, в 
основу яких покладено лексему святий або близькі їй за етимологічним 
навантаженням. Зміст аналізу полягав у перевірці тенденції сполучуваності між 
сакральними топонімічними назвами та релігійно-культовими об’єктами (насамперед 
християнськими), тобто наявності/відсутності між ними причинно-наслідкового 
зв’язку. 

В результаті далеко не вичерпної роботи з письмовими і картографічними 
джерелами було виявлено понад три десятки прикладів такого роду. Гадаємо, у випадку 
більш глибокого і прискіпливого пошуку, кількість прикладів можна щонайменше 
подвоїти, що залишає певну дослідницьку перспективу. Зазначимо, що на даному етапі 
дослідження ми залишили поза увагою ойконіми (назви населених пунктів), оскільки 
вони вимагають більш заглибленого аналізу із залученням достеменної інформації 
щодо наявності/відсутності в них чи поблизу церков або монастирів, а також 
хронологічного співвідношення між першими й другими. Матеріал систематизовано і 
подаватиметься за видами топонімів. 

Гідроніми (водні об’єкти, водотоки). Цей вид топонімів дав найбільшу кількість 
прикладів (22). Серед них переважають лімноніми (назви озер) – 11, дещо менше 
потамонімів (річок) – 7, найменше – сезонних водотоків (балок, ярів) – 3, а також заток 
– 1. Нажаль, за відсутністю достеменних даних, не по кожному Святому озеру або 
Святій річці вдалося здійснити кореляцію за ознакою наявність/відсутність релігійно-
культового об’єкту. Але й ті свідчення, що маємо, є доволі показовими. Наведемо їх. 

У творах Д.І. Яворницького при описі запорозьких вільностей згадуються: озеро 
Святе – одна з шістнадцяти стариць р. Орелі навколо слободи Гупалівки; озеро 
Свячене – в Пооріллі, між селами Капулівкою і Кутом [19]. Поблизу Києва існує 
дніпровська стариця – озеро Святище [20]. Святе озеро знаходимо і на Чернігівщині. 
Чимало Святих озер відомо на теренах сучасної Росії – в Московській, 
Нижегородській, Рязанській, Тамбовській, Тверській областях. Для нас важливою є та 
обставина, що жоден із перелічених гідронімів не є пов’язаним з християнськими 
церквами чи монастирями, які б стояли на їхніх берегах або неподалік і ймовірно могли 
зумовити назву природного об’єкту. Нам вдалося виявити лише два випадки 
сполучуваності сакральних за назвою озер із християнськими культовими об’єктами: 
Святе озеро на Великому Соловецькому острові (під стінами Соловецького 
монастиря); Святе озеро в Іванівській обл. (неподалік Іверського Святоозерського 
монастиря). По першому з них не вдалося знайти інформацію щодо пріоритетності 
назви озера чи появи монастиря. По другому маємо наступне: у грамоті царя Олексія 
Михайловича, де йдеться про Валдайський (Іверський) монастир, є відомості щодо 
перейменування сусіднього с. Валдай на Богородицьке і, що особливо цікаво, озера 
Валдай на Святе озеро. Останнє ж перейменування викликало до життя ще одну назву 
Іверського монастиря – Святоозерський. Щоправда ця остання не була стійкою [21]. І 
хоча в даному випадку має місце шукана нами сполучуваність назви лімноніма з 
культовим об’єктом, гідронім у ній є первинним. Проте розглядувана ситуація є 
складнішою, адже за деякими даними, озеро Валдай було перейменоване на Святе 
патріархом Никоном під час відвідування вже споруджуваного монастиря: тобто 
зумовленість є очевидною [22]. 

Серед гідронімів окремого виду назвемо і затоку Свята губа в Карелії, ніяк не 
пов’язану з християнським культом. 

Потамоніми виявлено в басейнах Дніпра і Дону. Серед багатьох дніпровських 
приток Д.І. Яворницьким згадується Свята Гірка Річка [23]. Зі збірки географічних 
карт професора С.Д. Смирнова стає зрозумілим, що через цю річку проходив 
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Кримський шлях, і ніяких документів про існування тут у будь-які часи християнської 
обителі невідомо. Є на Запоріжжі також річка Свята гілка [24]. Цікаво й те, що на мапі 
1772 р. майже навпроти цієї гілки було позначено три острови: Святий, Солоний і 
Спокійний. Наразі цих назв островів не існує; ще Д.І. Яворницький припускав 
відповідність Святому тогочасного острова Круглого [25]. В укладеному Є.С. Отіним 
фундаментальному зведенні гідронімів басейну Дону зафіксовані: лог Святий, Святий 
ключ, єрик Святівський, річка Святогірка, балка Святочна або Святична, протока 
Свячена або Свяченівська, балка Свята [26]. Жодна з цих назв не є пов’язаною чи 
зумовленою будь-якими культовими християнськими об’єктами. На особливу увагу 
заслуговує відомий ще за “Книгой Большому Чертежу” колодязь Святий: “А с 
Нагайской стороны  вниз по Донцу, от усть реки Оскола от Царева города, пал в Донец 
колодязь Святои, а Нетригус он же, верст с 15 выше Малого перевозу” [27]. Може 
здатися, що назва Святого колодязя пов’язана зі Святими Горами. Але такий зв’язок не 
є безперечним, якщо врахувати, що обидва об’єкти роз’єднані відстанню близько 7 км, 
до того ж знаходяться вони по різних берегах Дінця. Навіть якщо й припускати такий 
зв’язок, все-одно не вдасться напевно встановити, назва якого топоніму була 
первинною. До того ж цей результат не впливатиме на відповідь по нашому основному 
питанню. 

Ороніми (підвищені форми рельєфу) – до таких віднесено гори, миси, острови й 
пороги, хоча три останні стоять дуже близько до гідронімів. Деякі з них представляють 
для нас підвищений інтерес через свою таксономічну однопорядковість 
досліджуваному об’єкту – донецьким Святим горам. 

У деяких районах сучасної Росії, переважно Помор’ї, з давніх-давен берегові миси 
та виступи називалися “носами”. Серед великої кількості таких “носів” виявлено і 
чотири Святі Носи: на Кольському п-ові (розмежовує Баренцове і Біле моря); на 
Тиманському березі Баренцова моря; на південному березі моря Лаптєвих; на озері 
Байкал. До жодного з цих топонімів не мали прив’язки церква чи монастир. Лише 
півострів на оз. Байкал, за переказами, у давнину був сакральним місцем для 
бурятських та евенських шаманів [28]. 

Крім мисів і півостровів відомі й острови Святі: згадуваний вище на Дніпрі; у 
Білому морі – між гирлами річок Залізна та Горностай, згадуваний ще у “Книге 
Большому Чертежу” [29]. Ні на самих островах, ні по-сусідству церков чи монастирів 
не було. Тим більше не могло їх бути на дніпровських заборах, натомість одна з них, 
що знаходилась навпроти урочища Буянського, неподалік від містечка Мішурин Ріг, 
називалася Свяченою [30]. 

Власне гір із сакральними назвами відомо мало. Окрім Святих гір на Дінці, 
згадаємо видатний природний об’єкт, яким є найвища вершина кримського 
вулканічного масиву Карадаг – Свята гора [31]. Достеменно відомо, що ні на самій 
горі, ні у її підніжжя ніколи не існувало ані мусульманських, ані християнських 
монастирів чи церков. Щоправда побутують легенди про святого старця, який жив в 
околицях гори і був на ній похований. Єдиними достеменними свідченнями можна 
вважати відкриті на Святій горі святилища античного часу. Однак цей факт, з огляду на 
історико-культурну переривчастість між античністю і слов’янським освоєнням Криму, 
навряд чи прояснює витоки назви гори. 

Дуже важливим у нашому аналізі видається приклад Дивногірського монастиря 
на Середньому Дону, рання історія якого багато в чому перегукується зі Святогірською 
обителлю, зокрема і через печерні комплекси. Заснований у сер. ХVI ст. монастир було 
названо за урочищем, у якому він виник – крейдяними скелями, що з давніх-давен 
іменувалися Дивними горами (Дивами). І хоча назва ця утворена не від лексеми 
святий, її сакральна семантика не викликає сумніву: диво = дивина = чудо – нерозривні 
поняття багатьох релігій, зокрема і християнства. Отже, сакральні Дивні гори існували 
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раніше за Дивногірський монастир. Чому же Святі гори не могли існувати до 
Святогірського монастиря? 

На завершення наведемо приклади різних місцевостей (мікротопонімів) з 
характерними назвами. Два з них згадує Д.І. Яворницький: “Нижче Плетеного Рогу, 
там де Конка вперше впадає в Дніпро, у запорожців було урочище Святе, відоме у 
Лясоти як Товсті Піски”; також Святе урочище – за сім верст від села Катеринівки, де 
був маєток М.М. Мазаракія [32]. Обидва урочища, будучи локалізованими далеко від 
населених пунктів, не мають жодного зв’язку з християнськими культовими об’єктами. 
Не оминемо й урочище Святогірське, що на лівобережжі Сіверського Дінця, в межах 
Краснолиманського р-ну Донецької обл. [33]. Поява такої назви на відстані 25 км від 
Святих Гір і протилежному боці Сіверського Дінця може бути пояснена тим, що ці 
землі свого часу входили до володінь Святогірського монастиря. 

Таким чином, розглянуті нами приклади засвідчують, що переважна більшість 
топонімів з назвами, утвореними за лексемою Святий (і семантично подібними), 
існують незалежно і без зв’язку з будь-якими християнськими релігійно-культовими 
об’єктами. У тих нечисленних випадках, коли така сполучуваність має місце, далеко не 
завжди вона супроводжується первинністю храму чи монастиря. 

Висновки. Аналіз топонімічних джерел показав, що у більшості випадків назви 
природних об’єктів з лексемою святий або змістовно подібною, не перебувають у 
безперечному причинно-наслідковому зв’язку з релігійно-культовими об’єктами, 
зокрема християнськими храмами чи монастирями, а тому, вочевидь,  виникали 
незалежно від них. Для одиничних топонімів можна виявити чи припустити такий 
формальний зв’язок, однак половина цих прикладів стосується культових об’єктів 
дохристиянської доби і є пов’язаними не зі слов’янськими народами. Відтак 
сакральність топонімічних назв могла зумовлюватись іншими причинами, зокрема й 
зовнішніми особливостями природних об’єктів, наприклад, їхньою візуальною 
незвичністю і/або монументальністю. Саме такі властивості притаманні Святим горам, 
які з давніх-давен височіли білими шпилями на правому березі Сіверського Дінця, 
справляючи своєю неповторністю і величністю неабияке враження. І як тут не 
погодитись з думкою історика і перекладача ХІХ ст. О.С. Клеванова, чиє дитинство 
пройшло на Ізюмщині: “Отчого вони названі Святими? Звичайно, не від монастиря, 
тому що його достеменне історичне існування починається від першої чверті ХVIІ ст. 
Ймовірно, сама місцевість подала привід до цієї назви: вигляд сліпучої білизни узвиш, 
серед темного й густого лісу, що здіймалися до неба, незайманих і недоступних для 
людини, у проїжджих подорожан викликав на пам'ять ідею святості, і так вона 
з'єднувалася з поняттям цих гір, спочатку на словах, а потім, із заснуванням монастиря, 
і на справі ...” (переклад мій – Л.Л.) [34]. Не виключено, що подібними міркуваннями, 
крім інших чинників, керувалися і племена бронзового віку, закладаючи курганний 
некрополь на горі над Святими горами [35], і народи середньовіччя, влаштовуючи 
святилище з кам’яними статуями, які згадує 1526 р. германський посол Сигізмунд 
Герберштейн [36]. 

Таким чином, наведені факти і виявлені тенденції не дозволяють беззаперечно 
тлумачити згадувані у письмових джерелах ХVI ст. Святі гори в якості Святогірського 
монастиря, а тому найдавнішою документованою датою існування обителі поки що 
слід вважати 1620 рік. 
 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена проблемной ситуации, существующей на протяжении многих 
лет по вопросу о времени основания Святогорского монастыря на Северском Донце. 
Автор предлагает оригинальную систему аргументации в пользу одной из 
отстаиваемых в историографии позиций. 
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SUMMARY 

The article is devoted to a problem situation that has existed for many years on the 
foundation Svyatogorsk monastery on the Seversky Donets. The authors offer an original 
system of argumentation in favor of one of the positions advocated in the historiography. 

Keywords: Sviatogorskiy monastery, Siverskiy Donets, historiography, toponymy. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО УТВОРЕННЯ ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОЇ  
РЕСПУБЛІКИ: ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
В.І. Шабельніков 

 
АНОТАЦІЯ 

У статті досліджується історія утворення Донецько-Криворізької республіки на 
території України, діяльність її партійних і радянських органів, втручання у внутрішні 
справи Російської Федерації, наслідки дезінтеграційних процесів революційних подій 
кінця 1917 – початку 1918 рр. 

Ключові слова: Донецько-Криворізька республіка, Донбас, сепаратизм, 
радянська влада, суверенітет, федерація, регіон, національно-державне будівництво, 
цілісність території. 

 
Особливу увагу в історії адміністративно-територіального устрою України 

привертають 1917–1920 рр., коли на її території діяли різні уряди та республіки, але зміни 
у системі державного будівництва відбувалися так стрімко, що нововедення реально не 
встигали впроваджуватися. Разом з тим, вони мали свою специфіку й позначалися 
особливим драматизмом, який проявлявся у надзвичайній запеклості боротьби за владу, 
швидкій змінюваності найрізноманітніших політичних сил біля керма державної влади, в 
поєднанні гасла соціального визволення з гаслом національно-державного суверенітету, 
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єдності території, автономії для України та окремих адміністративно-територіальних 
утворень. 

Ситуація ускладнювалася тим, що на Україну були направлені війська Росії, щоб 
утвердити тут радянський лад. Втручання російських більшовиків у внутрішні справи 
України стало поштовхом до зростання сепаратистських тенденцій на її території та 
створення окремих радянських республік, підпорядкованих російському центру. 
Найбільшою і впливовою серед них була Донецько-Криворізька республіка (ДКР), яка 
поки що недостатньо повно досліджена вітчизняними істориками. 

В українській історіографії більшість авторів донедавна звертали увагу лише на 
з’ясування суспільних тенденцій, що зумовили утворення ДКР, на відтворенні 
історичних причин краху авантюрної спроби вичленення Донецько-Криворізької 
області зі складу України. 

В радянській історіографії існувала теза про те, що утворення ДКР – це 
вимушений тактичний крок, який мав за мету збереження Донбасу для радянської Росії. 
Саме у цей час майже єдиною спробою систематичного дослідження історії Донецько-
Криворізької республіки стала дисертаційна робота В.Я. Ревегука [1]. Однак наявність 
цензури не дали  можливості автору дати науково-обґрунтовану відповідь на 
поставлені в роботі питання і цілком імовірно це вплинуло на підтримку автором 
радянської тези про вимушений крок більшовиків піти на виділення Донецько-
Криворізького басейну зі складу України з метою відмежування від Центральної Ради, 
збереження тут влади рад та включення цієї території до складу Російської Федерації. 

Якісно новий підхід у дослідженні історії Донецько-Криворізької республіки 
розпочався з кінця 1990-х рр. У цей період активізувалося переосмислення і відтворення 
державотворчих тенденцій та регіональних особливостей революційних подій 1917–
1920 рр. Цим питанням присвячено дослідження І.Ф. Кураса, О.П. Реєнта, 
В.Ф. Солдатенка, О.А. Удода та ін. [2]. В них автори акцентували увагу на політичній 
боротьбі за владу в Україні, виклали сучасний науковий погляд на історію радянської 
Донецько-Криворізької республіки. 

Узагальнюючу спробу комплексного, системного дослідження встановлення 
влади Рад у Донецько-Криворізькому басейні  зробив О.О. Поплавський, підготувавши 
відповідну дисертацію [3], багато положень якої стали основоположними для наукових 
досліджень революційних подій в південно-східному регіоні України. Головне з них 
полягає у тому, що проголошення ДКР є актом прояву «радянського сепаратизму» та 
авантюрою, яка не мала перспективи. 

В 2011 р. була опублікована монографія В. Корнілова «Донецко-Криворожская 
республика. Расстрелянная мечта» [4]. Спираючись головним чином на мемуарну 
літературу та деякі відомі документальні видання і матеріали, автор виклав свою точку 
зору на події революції 1917–1920 рр., яка суттєво відрізняється від тієї, що склалася в 
сучасній українській історіографії. Він вважає, що приєднання Донецько-Криворізької 
республіки до України було помилкою, що ніякого сепаратизму не було і бути не 
могло, так як територія ДКР була частиною загальноросійської території. 

В наявній науковій і почасти публіцистичній літературі, так чи інакше пов’язаній 
з виникнення ДКР, ця проблема не набула всебічного висвітлення. Дотепер немає 
достатньо обґрунтованої відповіді на актуальні питання доцільності утворення та 
наслідків існування Донецько-Криворізької республіки на початку 1918 р. 

Водночас гостро бракує монографічних досліджень, в яких було б проаналізовано 
на основі широкого комплексу документальних джерел процеси формування на 
території Півдня України на початку 1918 р. маріонеткових радянських утворень, 
одним з яких була Донецько-Криворізька республіка. 

Метою даної статті є спроба проаналізувати деякі питання, які відображають 
історію утворення Донецько-Криворізької республіки, діяльність її органів виконавчої 
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влади, основні підсумки боротьби різних політичних сил за владу, сучасну оцінку тим 
подіям. 

Для правильного розуміння і висвітлення подій того часу велике значення мають 
задіяні в роботі опубліковані документи місцевих партійних і радянських органів 
Донбасу – резолюції, звіти, доповіді, звернення, і частково архівні матеріали. Багато з 
них вже опубліковано у спеціальних збірниках, але вони далеко не вичерпують 
існуючих в архівах матеріалів з визначеної теми. 

Дослідження даної проблеми показує, що, починаючи з проголошення радянської 
влади в Україні в грудні 1917 р. і її поширення на кінець січня 1918 р., особливо гостро 
постало питання про надання широких прав радам робітничих, солдатських та 
селянських депутатів для вирішення питань організації держави і суспільства. 

В цьому відношенні заслуговує на увагу прийнятий 27 січня 1918 р. декрет Ради 
Народних Комісарів РСФРР «Про порядок зміни кордонів губернських, повітових та 
ін.» [5]. Місцевим радам були надані досить широкі права. Питання про зміну 
внутрішніх кордонів губерній та волостей, – вказувалося в декреті, – вирішуються 
тільки місцевими радами. Крім того, ці органи влади могли самостійно  вирішувати і 
спірні питання, які виникали під час визначення кордонів адміністративно-
територіальних одиниць, створивши для цього спільні комісії рад. 

Саме цей документ став стимулом для того, щоб влада на місцях, виходячи з 
розуміння не вирішених у минулому проблем адміністративно-територіального поділу 
(АТП), беззастережно почала активно реалізовувати свої аргументи на користь нового 
поділу, приналежності територій міст, сіл, містечок. 

Декрет Ради Народних Комісарів Росії безпосередньо торкнувся і України. Саме ради 
всіх рівнів республіки, як органи влади на місцях, приступили до розробки проектів, які 
повинні були лягти в основу змін АТП. Однак при створенні нових адміністративно-
територіальних одиниць почали допускатися поспішність, надмірне дрібнення територій, 
стихійність. Саме в цей час під впливом більшовиків почав розпадатися єдиний 
український національний фронт, що існував у добу Центральної Ради, набирали розмаху 
тенденції розходження в позиціях місцевих більшовиків щодо питань національно-
державного будівництва. Деякі з них мали великодержавницькі, проросійські настрої і 
орієнтації, що породило феномен регіоналізму. В результаті фактично сепаратистських 
поглядів і підходів на етнічних українських землях виникли державні утворення, 
характерною ознакою яких була недооцінка або відкрите ігнорування національних 
інтересів. 

Тож, не дивно, що вже в січні 1918 р. Україна почала розпадатися на окремі 
територіальні утворення у формі радянських республік. 17 січня 1918 р. в Одесі було 
проголошено в межах Херсонської, і частково Бессарабської губернії, Одеську радянську 
республіку, а наприкінці січня у Харкові – Донецько-Криворізьку республіку з власною 
Радою Народних Комісарів і своїм законодавством. З’явились також ще менші за розміром 
республіки, отаманські повіти чи волості, які не визнавали над собою жодної центральної 
влади, що створювало загрозу цілісності території країни [6]. 

У зв’язку з цим слід висловити деякі міркування. Зокрема, в історії Донецько-
Криворізької республіки можна виділити два періоди. В перший (грудень 1917 – лютий 
1918 рр.) вона входила до складу України фактично на правах автономії. Питання про її 
утворення та діяльність у цей період слід розглядати з І Всеукраїнського з’їзду Рад 11–12 
грудня 1917 р., на якому було прийнято резолюцію про перетворення Донецько-
Криворізького басейна на самостійну адміністративно-економічну одиницю в межах 
Української Радянської Республіки [7]. Цей акт підтримки більшовиків Донбасу відкривав 
перспективу створення державного об’єднання, що було лише справою часу. 
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30 січня (12 лютого) 1918 р.1 IV обласний з’їзд Рад робітничих і солдатських 
депутатів Донецького і Криворізького басейнів, який відбувався у Харкові, постановив 
утворити Донецько-Криворізьку Республіку як частину загальноросійської федерації Рад. 
14 лютого з’їзд затвердив склад уряду – Раду Народних Комісарів на чолі з Артемом (Ф.А. 
Сергєєв), а також інші державні структури [8]. Це питання викликало гострі дебати серед 
учасників з’їзду. Суперечки розгорілися про те, який принцип – економічний чи 
національний – треба покласти в основу організації республіки. Прихильники економічної 
ознаки Ф.А. Сергєєв (Артем), С.Ф. Васильченко, В.Г. Філов, М.Н. Жаков та інші вважали, 
що оскільки Донецько-Криворізький басейн є самодостатнім в господарському 
відношенні, то він повинний виділитися в окрему республіку. Член радянського уряду 
М.О. Скрипник, який був присутній на з’їзді, виступив проти утворення Донецько-
Криворізької республіки і відокремлення її від України. Він заявив про те, що виділення 
Донецького басейну означатиме підрив радянської влади і запропонував оголосити 
Донецький басейн автономною частиною української радянської республіки, що 
входитиме до Російської Федерації [9], але більшість учасників з’їзду не погодились з 
такою постановкою питання. 

Одним із мотивів відокремлення Донецько-Криворізького басейну було прагнення 
окремих представників партійних і радянських органів відмежуватися від 
націоналістичної, на їх погляд, Центральної Ради і не допустити поширення її впливу на 
райони Донбасу і Криворіжжя. 

Державні органи республіки активно включилися у роботу щодо зміцнення в регіоні 
влади Рад, націоналізації вугільної промисловості, введення робітничого контролю над 
виробництвом, поновлення роботи промисловості, організації відсічі наступу айстро-
німецьких військ. На початку 1918 р. робітничі організації Донбасу управляли майже 2/3 
шахт і рудників, для боротьби з контрреволюцією і керівництва збройними силами було 
створено Головний штаб Донецько-Криворізької республіки [10]. Однак подібне 
сепаратистське державне утворення фактично було викликом ідеї національного 
самовизначення, що спричинило невдоволення навіть у середовищі багатьох українських 
більшовиків, які не відмовилися від цієї ідеї після проголошення і навіть фактичного 
встановлення радянської влади в Україні [11]. 

При висвітлення питання про Донецько-Криворізьку республіку з кінця лютого 1918 
р. необхідно враховувати конкретно-історичну обстановку того часу. Перш за все те, що 
Центральна Рада підписала договір з Німеччиною і запросила її війська на Україну. В цих 
умовах уряд ДКР оголосив військовий стан в Донбасі. 

Під час розпочатої інтервенції з боку Німеччини окремі керівники ДКР 
продовжували виступати проти створення єдиного фронту оборони в Україні, проводили 
помилкову лінію в національному питанні. Розуміючи, яку небезпеку несе для революції 
поділ України на сепаратистські республіки, В.І. Ленін у своєму листі до надзвичайного 
комісара в Україні Серго Орджонікідзе від 14 березня 1918 р. просив передати лідерам 
донецьких сепаратистів Васильченкові, Жакову та іншим, що як би вони не ухитрялися 
виділити з України свою область, її все одно буде включено до України. Зважаючи на це, 
безглуздо відмовлятися від єдиного з рештою України фронту оборони [12]. 

15 березня 1918 р. ЦК РКП(б) прийняв рішення, в якому вказувалось, що Донецький 
басейн є частиною України [13]. Раднарком Донецько-Криворізької республіки 
вимушений був заявити про своє приєднання до постанови ЦВК Радянської України про 
створення єдиного фронту оборони [14]. Але і після цього проявляли упертість члени РНК 
Донецько-Криворізької республіки С.Ф. Васильченко, М.Н. Жаков і В.Г. Філов. Після того, 
як Артем заявив про необхідність входження Донецько-Криворізької республіки до складу 

                                                            

1 Дати після 1 лютого 1918 р. подані за новим календарним стилем. 
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Радянської України, вони вийшли 29 березня з Ради Народних Комісарів ДКР [15]. 
Керуючись вказівками ЦК РКП(б), Артем вимушений був очолити делегацію Донецько-
Криворізького басейну на ІІ Всеукраїнському з’їзді Рад (17–19 березня 1918 р.), де 
виступив з підтримкою ідеї єдиного фронту оборони України. З’їзд утворив єдиний 
радянський уряд України, юридично оформив входження Донецько-Криворізької 
республіки до складу радянської УНР [16]. 

Політичній напрузі, пов’язаній з проголошенням Донецько-Криворізької 
республіки, поклали край німецькі війська, які на підставі мирного договору УНР з 
державами Четверного союзу від 9 лютого 1918 р. разом з українськими частинами 
почали витісняти з України радянські війська. Донецько-Криворізька республіка 
опинилася на межі виживання. 

В умовах захисту Донбасу від австро-німецьких військ, коли треба було швидко 
вирішувати важливі питання, Раднарком Донецько-Криворізької республіки на чолі з 
Артемом провів у квітні 1918 р. нараду представників партійних, радянських і військових 
організацій, на якій було ухвалено заходи щодо подальшого підсилення оборони 
Донецького басейну. Але протягом другої половини квітня 1918 р., незважаючи на 
героїчний опір червоноармійських загонів, на території Донбасу було встановлено 
окупаційний режим [17]. Діяльність керівників ДКР було перенесено на територію Росії. 
Так, на першому з’їзді КП(б)У, який відбувався 5–12 липня 1918 р. в Москві, деякі 
працівники Донецько-Криворізької області намагались будь-якими засобами відстояти 
«автономію» обласних об’єднань й існування закордонних обласних представництв [18]. 
На ІІ з’їзді КП(б)У (17–22 жовтня 1918 р.) до складу ЦК партії було обрано Артема [19], 
а 28 листопада 1918 р. він увійшов до утвореного у Курську Тимчасового робітничо-
селянського уряду України на чолі з Г.Л. Пятаковим, який у своєму маніфесті проголосив 
ідеї українського суверенітету [20]. Проте, його проголошення було формальним актом. 

Щодо історії Донецько-Криворізької республіки, то, на наш погляд, можна 
вважати, що після окупації її території, вона фактично припинила своє існування. 
Проте, деякі автори вважають, що формально республіка була остаточно ліквідована 17 
лютого 1919 р., коли питанням про ІІ розпуск зайнявся Й. Сталін згідно з рішенням 
Ради Оборон РСФРР [21]. 

Учені В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко кваліфікують сепаратизм того часу, 
як децентралізаторську тенденцію, «отаманщину більшовицького зразка» [22]. 

Утворення незалежної від України Донецько-Криворізької республіки, вважає 
відомий історик В.Ф. Солдатенко, було теоретичною і практичною помилкою, яка була 
породжена не лише нерозумінням шляхів національно-державного будівництва, але й 
амбіційністю її організаторів [23]. 

На нашу думку, позиція частини керівників Донецького і Криворізького басейнів 
щодо розчленування України і створення на її території обласної республіки виявились 
у глибокій суперечності з потребами національно-державного будівництва УНР. У 
вищому керівництві Росії не було однозначно негативної оцінки утворення республіки. 
Переважна частина верхівки партії більшовиків в центрі і на місцях була зацікавлена в 
дезінтеграції України, розчленуванні її на окремі адміністративні одиниці, 
підпорядковані російському центру.  

Штучність виникнення республіканських об’єднань на території УСРР очевидна. 
Поява радянських республік, утворених на основі повітів і волостей, стало наслідком 
ігнорування принципу національного самовизначення і проявом амбіційності окремих 
політичних діячів. Такі радянські республіки не мали виразного національно-
державного характеру, а базувались на різного роду станових і інтернаціональних 
принципах, що нерідко було результатом зовнішнього втручання і напруженої 
політичної боротьби за владу. 
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Отже керівництво Донецько-Криворізької республіки за весь час її існування так і 
не сформулювало чіткого уявлення про те, яким має бути державний устрій республіки. 
З волі своїх лідерів вона фактично була відокремлена від України і підпорядкована 
Росії без погодження такої дії з населенням, а тому ці події слід розглядати як 
сепаратизм, який не мав під собою національної ідеї. Він лише послаблював зусилля 
всієї республіки у боротьбі за її самостійність і незалежність. Значну частку 
відповідальності за ситуацією в країні несуть національно-демократичні сили, які через 
чвари, відсутність єдності у своїх лавах не змогли реалізувати на практиці концепцію 
нового державного устрою, відстояти цілісність і незалежність України. 

Однак уроки тих подій мають теоретичне і практичне значення для сучасної 
України. Вони можуть бути використані у ході реформування системи сучасного 
адміністративно-територіального устрою республіки, розробці та реалізації державної 
політики щодо подолання дезінтеграційних тенденцій в Україні на сучасному етапі, 
розвитку науково-дослідницької діяльності в галузі краєзнавства. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется история образования Донецко-Криворожской республики на 
территории Украины, деятельность ее партийных и советских органов, вмешательство во 
внутренние дела Российской Федерации, последствия дезинтаграционных процессов 
революционных событий конца 1917 – начала 1918 гг. 

Ключевые слова: Донецко-Криворожская республика, Донбасс, сепаратизм, 
советская власть, суверенитет, федерация, регион, национально-государственное 
строительство, целостность территории. 

 
SUMMARY 

The present article investigates the history of education in Donetsk – Krivoy Roh Soviet 
Republic on the territory of Ukraine, the activities of its party and the Soviet Bodies. 
Intervention into the Russian Federation’s home affairs, consequences of disintegration 
process of revolutionary events at the end of 1917 – the beginning of 1918 are also under 
analises in the present article. 

Key words: Donetsk – Krivoy Roh Republic, Donbass, separatism, soviet power, 
sovereignty, federation, regions, national government construction complete territory. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ У 1918-1928 рр. 
 
А.В. Бредіхин, П.В.Добров  
 
АНОТАЦІЯ 

Представлена стаття присвячена вивченню процесу організації митної служби в 
Україні впродовж 1918-1928 рр. Зокрема, розглянуто вплив революційної боротьби на 
формування митних установ. Вибір зазначеного хронологічного проміжку 
обумовлюється початком державного будівництва в Україні у 1918 році. Верхня 
хронологічна межа – 1928 рік прийняття Митного кодексу СРСР. Проаналізовано 
структуру та повноваження митної служби у часи Центральної Ради, Гетьманату П. 
Скоропадського, Радянської України.  

Ключові слова: митна служба, структура, повноваження, митний кодекс, 
установа.  
 

До переліку найважливіших складових частин існування незалежної держави 
відноситься прикордонна та митна служби, які забезпечують не лише територіальну 
цілісність, а й знаходяться на варті економічних кордонів.  

Історія української митної служби доволі яскраво відображає процес розвитку 
дежавності. З-поміж найважливіших завдань сучасної Української держави за 
Конституцією України є забезпечення економічної безпеки, а найефективнішим 
засобом для виконання цього завдання є належна митна система і митна політика.  

Закон України «Про митну справу в Україні» від 25 червня 1991 р. зафіксував 
положення щодо створення власної митної системи [1]. Органи, які входять до її 
складу, становлять частину апарату Української держави, а їх діяльність загальною 
мірою залежить від якості митного законодавства. Якісна оргранізація митної служби є 
важливою запорукою сталого розвитку будь-якої держави. Особливо ця теза є доволі 
актуальною у часи глобалізації та мобільності населення. Регулювання вантажних та 
людських потоків є вкрай важливою не лише з точки зору економічного процвітання 
держави, а й актуалізується у безпековому сенсі.   

Перші спроби регулювання митної діяльності були відомі ще за часів Київської 
Русі, зокрема, при укладенні торговельно-політичних договорів з Візантією. 
Важливими джерелами становлення митних відносин були також митні статути, які 
регулювали торгівлю з німецькими та угорськими купцями. За часів гетьмана Б. 
Хмельницького та в період Гетьманщини суттєво розширилося митне законодавство, 
що сприяло розвитку митних відносин. Серйозний  розвиток законодавства та 
структури митної діяльнсоті   мав також місце за часів відродження національної 
державності України на початку ХХ ст.  

Метою представленої статті є аналіз основних напрямів організації митної служби 
України у період між двома світовими війнами.  

Історія митної справи вивчалась у наукових розвідках Чорного В.Б., Бойко В.М., 
Архірейського Д.В., Дідусенко  П.М. [2, 3, 4, 5] 

Після лютневої революції 1917 р. митні установи колишньої Російської імперії 
залишилися у віданні Департаменту митних зборів Міністерства фінансів Тимчасового 
уряду. Постановою від 28 лютого 1917 р. всім чиновникам відомства пропонувалося 
«негайно поновити поточну роботу в установах Міністерства фінансів». Незмінною 
залишилася і нормативна база митної справи. Тільки 14 липня 1917 р. Тимчасовим 
урядом було прийнято постанову «Про утворення митно-тарифного комітету». Також 
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при Міністерстві торгівлі та промисловості створили Митно-тарифний комітет та 
Особливу митно-тарифну комісію [6]. 

Уперше порушували монополію Міністерства фінансів на управління митною 
справою. Враховуючи ситуацію, в Митно-тарифний комітет були призначені 
представники від Ради з'їздів представників торгівлі та промисловості, Ради з'їздів 
представників біржової торгівлі та сільського господарства, Московського біржового 
комітету, Військово-економічного товариства, Петроградської Ради робітничих і 
солдатських депутатів, Ради Всеросійських з'їздів кооперативів і Всеросійської Ради 
селянських депутатів. 

До 7 липня 1917 р. у митному департаменті існувала практика написання 
секретних атестацій на чиновників у відомстві. Циркуляром Тимчасового уряду це було 
скасовано як таке, що не відповідає демократії. Разом з тим керівники відділів 
зобов'язувалися щорічно представляти атестації на підлеглих. 

Cтаном на липень 1917 р. на українській території діяло 19 митниць зі штатом 750 
осіб [7]. 

1 вересня 1917 р. у Петрограді відбувся Всеросійський з'їзд митних службовців. 28 
грудня 1917 р. Центральний комітет Всеросійського союзу митних службовців 
призначив Тимчасову раду у складі 5 осіб на чолі з комісаром по митному управлінню. 

Перший декрет уряду В. Леніна з митної справи «Про дозвіл на ввіз та вивіз 
товарів» від 29 грудня 1917р. визначив нові правила провезення товарів через кордон. 
Будь-яке переміщення товарів без дозволу визнавалося контрабандою та 
переслідувалося «за всією суворістю радянських законів». 

Циркуляр № 4032 від 9 березня 1918 р. проголошував: «Митниці служать 
інтересам народу, робота митниць повинна бути ясна і відкрита для суспільства». 29 
травня 1918 р. Рада Народних Комісарів видала декрет «Про розмежування прав 
Центральної і місцевих радянських влад щодо збирання податків та про регулювання 
діяльності місцевих митних установ» [8]. 

Мито на  товари, що перевозяться через кордон, було передано у безперечне 
відання Центральної державної Ради. Митні установи були визнані органами 
центральної радянської влади і підпорядковані Наркомату у фінансових справах, який 
очолював В. Менжинський. 

Ніякі цивільні чи військові влади або профсоюзні організації не могли втручатися 
в діяльність митниць. Місцеві Ради мали право нагляду за діяльністю митних установ 
без права втручання у розпорядчу чи адміністративну частину роботи. 

Декретом від 29 червня 1918 р. Департамент митних зборів було перейменовано у 
Головне управління митного контролю, яке підпорядковувалося Наркомату торгівлі і 
промисловості. Останній у свою чергу декретом від 11 червня 1920 р. було 
перейменовано у Народний комісаріат зовнішньої торгівлі. 

Нова влада після жовтневих подій скептично поставилася до дореволюційної 
митної системи та самої концепції митної справи. Ленінська політика державної 
монополії зовнішньої торгівлі по суті заблокувала застосування митно-тарифного 
регулювання. Митний контроль став допоміжним засобом впливу на зовнішню 
торгівлю. Система управління митною справою поступово спрощувалася, і те, що 
фактично утворилося у 1930-х pp., з несуттєвими змінами було закріплено в Митному 
кодексі СРСР 1964 р. і зберігалося до середини 80-х pp. 

Для захисту кордону від спроб безмитного провезення товарів було створено 
комісію по організації митної служби в Україні. У березні 1918 р. комісія сформувала 
Тимчасовий митний нагляд у складі керівника, контролера, трьох помічників 
пакгаузних наглядів, 6-ти наглядачів.  

Революційні події 1918 р. відбилися й на українській митній службі. Циркуляром 
Мінфіну УНР від 1 березня 1918 р. всі розпорядження Російського уряду були відмінені 
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і замінені розпорядженнями Української Народної Республіки. Державною мовою - 
українською почали вести діловодство. Станом на 22 квітня 1918 р. в Україні були 
сформовані такі органи: 

1) Управління Південного і Південно-Західного митних округів; 
2) Одеська, Харківська і Київська митниці. 
29 квітня 1918 р. влада в Україні перейшла до гетьмана Скоропадського. Усі 

державні службовці і навіть службовці недержавних і цивільних відомств повинні були 
присягнути на вірність Україні та скласти іспит на знання української мови. 

12 червня 1918 р. був укладений Договір між РРФСР та Українською Державою, 
за яким на кордонах з Росією, Австрією та місцях, окупованих Німеччиною, 
утворювалися митні нагляди. 

Департамент митних зборів розміщався на Хрещатику, 8а. В серпні 1918 р. 
розпочалася робота з нормотворчого та організаційного забезпечення митної справи 
України. Структура митного відомства того часу була такою: 

Міністерство фінансів України; Департамент митних зборів з відділами: загальної 
канцелярії; законодавчим; тарифним; господарським; будівничим; статистичним. 

28 вересня 1918р. в Україні було утворено Тимчасовий робітничо-селянський 
уряд, який 21 січня 1919р. був реорганізований у Раду Народних Комісарів УРСР. 
Поступово в Україні було введено в дію закони (декрети), які приймалися РНК 
Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, у тому числі 22 квітня 
1918 р. декрет «Про націоналізацію зовнішньої торгівлі» та 9 березня 1919 р. декрет 
«Про перехід митних організацій і прикордонної охорони до підпорядкування Ради 
народного господарства України, та зокрема до Народного Комісаріату фінансів» [9]. 

У період перебування на території України Денікіна митною справою керувало 
Спеціальне засідання при Головнокомандуючому. 

З грудня 1919 р. в Україні було відновлено радянську владу, і митні структури до 
1991 р. перейшли в систему радянських державних органів і керувалися в діяльності 
законами, прийнятими в Москві та продубльованими в Україні. 

2 січня 1920 р. митниці України перейшли в підпорядкування Відділення митного 
контролю при Управлінні Уповноваженого Наркомзовнішторгу РРФСР на Україні. 

15 серпня 1920 р. Наркомат внутрішніх справ НКВС прийняв циркуляр «Про 
реєстрацію колишніх митних службовців». Проводилася також реєстрація колишніх 
митників, які на той час перебували у Червоній Армії. 

Відповідно до «Тимчасового положення про управління митною частиною в 
УРСР», прийнятого 16 жовтня 1920 p., всі митні питання вирішував Уповноважений 
Раднаркому РРФСР по Зовнішторгу [10]. 

Уся Україна була поділена на митні округи: Одеський, Київський, Харківський. 
До Київського округу належали губернії: Київська, Полтавська, Чернігівська, 
Донецька, Катеринославська, Олександрівська. 

Перевезення товару через митні пости заборонялося, через них тільки пропускали 
місцевих мешканців із домашнім скарбом. 

З метою політичного нагляду за діяльністю митних органів, посилення боротьби з 
контрабандою та координації діяльності з військовим командуванням у митні 
структури відповідно до «Тимчасового положення про комісарів митних організацій» 
призначалися комісари, які були зобов'язані проставляти відмітки на всій 
кореспонденції, вхідній та вихідній пошті. 

Уповноважений Наркомзовнішторгу (НКЗТ) входив до складу Ради Народних 
Комісарів УРСР на правах Наркома. При ньому створювалася колегія із його 
заступників та одного члена колегії. Усі члени колегії призначалися за погодженнями 
НКЗТ, РНК УРСР та затверджувалися Всеросійським управлінням Центрального 
Виконавчого Комітету. 
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До складу Управління при Уповноваженому входили відділи: адміністративно-
організаційний; секретаріат; правовий; експортний; імпортний; 

• митний; 
* фінансово-архівний; 
• статистично-економічний. 
• Відділ митного контролю виконував функції: 
• організації митних установ на кордоні та всередині України; 
• розробки основних положень та інструкцій для діяльності митних установ; 
• керівництва та контролю за діяльністю митних установ; 
• розробки та втілення у життя заходів по боротьбі з контрабандою. 
У 1920 р. до штату митниці в Україні входили: управляючий митниці; його 

помічник; 3 старших контролери; скарбник; завідуючий пакгаузним відділенням; його 
помічник; доглядач складу; помічник діловода; 5 старших рахівників і 1 рахівник; 
архіваріус; 14 помічників наглядача складів І розряду. Усі митні установи поділялися 
на митниці 1, 2, 3-го розряду. Штат митниці складав 24 особи. 

9 березня 1922 р. ВЦВК та РНК РРФСР затвердив перший радянський Митний 
тариф по європейській привізній торгівлі, а з 13 червня 1922 р. — по вивізній торгівлі. 

Декретом РНК РРФСР від 23 лютого 1922 р. було затверджено Митно-тарифний 
комітет (МТК), в компетенцію якого входило: 

• складання нових і зміна старих переліків заборонених товарів; 
• рішення питань про застосування тарифу, які вносило на розгляд Митне 

управління; 
• розгляд скарг на рішення Митного управління з питань застосування тарифу; 
• представлення висновків щодо всіх проектів законів, торговельних договорів, 

конвенцій, які стосуються митно-тарифної справи. 
Після утворення Радянського Союзу кооперативні об'єднання союзних республік 

могли надсилати по одному представнику на засідання МТК з правом дорадчого 
голосу. Всі члени МТК затверджувалися РНК. Постанови МТК набирали юридичної 
сили тільки після їх затвердження РНК. 

МТК був дорадчо-координаційним органом. Він координував роботу не тільки 
центральних органів управління, що мали відношення до зовнішньої торгівлі, але й 
органів управління союзних республік. МТК впливав на розробку митної політики і 
управління митною справою. Де-юре цей орган перестав існувати у 1964 p., а фактично 
-  ще  пізніше. 

12 грудня 1924р. Президіум ЦБК СРСР затвердив Митний Статут СРСР, який став 
першим кодифікованим союзним нормативним актом з митної справи. 

Статут встановлював складну чотирьох-п'ятиступеневу систему управління 
митною справою: Наркомат зовнішньої торгівлі; Головне митне управління (у складі 
НКЗТ); Уповноважений НКЗТ при РНК союзної республіки; Управління при 
Уповноваженому НКЗТ при РНК СР; Митні установи (митниці 1, 2, 3-го розряду, митні 
пости). Безпосередній нагляд за діяльністю митних установ у союзних республіках 
покладався на Уповноваженого НКЗТ СРСР при РНК цих республік. До його 
повноважень входило: 

• нагляд за виконанням митними установами союзної республіки законів, 
розпоряджень центральних загальносоюзних органів з питань митної справи; 

• ревізія всіх митних установ республіки; 
• розгляд усіх справ про конфлікти, скарги між митними установами і місцевими 

органами влади; 
• розробка конкретних заходів по боротьбі з контрабандою; 
• представництво в уряді з питань митної справи. 
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У 1928 р. був прийнятий новий Митний кодекс СРСР, який більш чітко визначив 
повноваження Головного митного управління. На цей період замість економічних 
методів усе більше переважали адміністративно-командні методи управління в 
економічному житті держави. 

Згідно із новим кодексом, керівництво митною системою належало Народному 
Комісаріату зовнішньої торгівлі. До складу системи митних органів входило Головне 
митне управління, Митно-тарифний комітет і територіальні митні управління. Вже 9 
грудня 1928 року набуває чинності Митний кодекс СРСР. Статтями цього документа 
встановлювалися права та обов’язки суб’єктів митних відносин, було регламентовано 
порядок митного регулювання та контролю, визначено перелік та розміри мита, а також 
відповідальність за порушення митного законодавства. Означений нормативний акт був 
першим документом, який охоплював майже всю сферу митних відносин та не втрачав 
чинності близько сорока років. 

Таким чином, становлення митної справи в Україні у 1918-1928 мало доволі 
складний характер. На фоні революційних подій та громадянської війни, організація 
митниці отримала проекцію нестабільності та залежності від політичних режимів. 
Зміни, які принесли події 1918 – 1920 рр. безпосередньо відобразилися на становленні 
митної служби України. Найбільш активною та продуктивною стала організація 
митниці Більшовиками, оскільки саме вони спромоглися створити вертикаль влади, 
розповсюдивши її на більшу частину сфер життя держави. 
 
РЕЗЮМЕ  

Представленная статья посвящена изучению процесса организации таможенной 
службі в Украине в течение 1918-1928 гг. В частности, рассмотрено влияние 
революционной борьбы на формирование таможенных структур. Выбор данного 
хронологического промежутка обусловленый началом государственного строительства 
в Украине в 1918 году. Верхняя хронологическая рамка – 1928 год принятия 
Таможенного кодекса СССР. Проанализированы структура и полномочия таможенной 
службы в годы правления Центральной Рады, Гетманата П. Скоропадского, Советской 
Украины.  

Ключевые слова: таможенная служба, структура, полномочия, таможенный 
кодекс, организация.  

 
SUMMARY  

The presented paper is devoted to the study of the process of organizing the customs 
sluzhbі in Ukraine during the years 1918-1928. In particular, the influence of the 
revolutionary struggle for the formation of the customs bodies. The choice of this 
chronological gap conditionality beginning of nation-building in Ukraine in 1918. Upper 
chronological frame - 1928 adoption of the Customs Code of the USSR. The structures and 
powers of the customs service in the reign of the Central Rada, the Hetmanate Skoropadskyi, 
the Soviet Ukraine. 

Keywords: customs, structure, authority, customs code, organization. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ХАРКІВСЬКОМУ 

ПАРОВОЗОБУДІВНОМУ ЗАВОДІ ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ У 20-ТІ - 30-ТІ РОКИ 
ХХ СТОРІЧЧЯ 

 
О.Г.Кривоконь  

 
АНОТАЦІЯ  

Стаття присвячена аналізу проблем розвитку машинобудування на Харківському 
паровозобудівному заводі ім.. Комінтерну. Висвітлюється інформація стосовно 
наявного обладнання та його модернізації, а також розкриваються особливості 
виконання плану п'ятирічки у 1930-1932 роках. 

Ключові слова: трактор, тракторобудування, танкобудування, п'ятирічка, 
виробничий план. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні на етапі становлення і реформування 

вітчизняного машинобудування важливо мати інформацію стосовно накопиченого 
попереднього досвіду. Зокрема, це стосується аналізу діяльності такого визначного 
підприємства як Харківський паровозобудівний завод імені Комінтерну Після 
переорієнтації виробничих потужностей ХПЗ на виробництво тракторів, створення 
дослідного зразка та переконструювання двигуна, перед заводом було поставлено нові 
завдання – почати рухатись у напрямку створення важкої військової техніки. Цей етап 
історії ХПЗ ім. Комінтерну викликав виникнення ряду проблем, котрі поступово 
вирішувались керівництвом заводу. 

© Кривоконь О.Г., 2013 
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Дослідженням історії становлення тракторобудування в Україні займалися такі 
відомі фахівці, як Л.М. Бєсов, Л.В. Погорілий, Є.Є. Александров, В.В. Епіфанов. Проте 
наше дослідження, що базується на першоджерелах, тобто матеріалах Державного 
архіву Харківської області, дає змогу поновити існуючі напрацювання новою, дотепер 
невідомою, інформацією. 

Метою даної статті є аналіз проблем розвитку тракторобудування та 
танкобудування на Харківському паровозобудівному заводі ім.. Комінтерну, 
висвітлення інформації стосовно наявного обладнання та його модернізації, а також 
розкрити особливості виконання плану п'ятирічки згідно із доповіддю директора 
заводу. 

У межах виконання виробничого завдання на 1924/25 операційний рік, на 
Харківському паровозобудівному заводі ім. Комінтерну прийнято рішення створити 
планово-розподільне бюро (ПРБ) тракторного цеху, а також змінити принцип 
планування: не по технологічному процесу від початку до кінця виробництва, а 
навпаки - від збірки, тобто від кінцевої мети. Організатори виробництва таким чином 
передбачили систему планування знаменитої японської фірми «Тойота»: не 
виштовхування продукції за допомогою вертикалі управління, а витягування 
необхідного на збірку через горизонтальні зв'язки. Іншими задачами керівництво 
заводу називало організацію розподільчого бюро, обліку, інвентаризацію, організацію 
системи котролю якості продукції. 

Із заміною інженера Коркіна на посаді начальника тракторного цеху інженером 
Розальон-Сошальським і з приходом в цех на посаду механіка цеху молодого і 
енергійного випускника Харківського Технологічного інституту Брускіна виник тандем 
досвіду та молодого запалу, який здійснив переворот у всіх сферах діяльності 
тракторного цеху, про що свідчать щомісячні докладні звіти тракторного цеху, які, на 
щастя, збереглися в архівних документах. 

До початку операційного періоду було здійснено ряд перетворень, переозброєно 
потужності заводу та закуплено нове обладнання. У документах 116 і 117 архіву 
стверджується, що за станом на 01.09.23 було зроблено наступне [2]: 

- відремонтовано і переглянуто 40 верстатів колишнього вагонного цеху; 
- ведеться ремонт, перегляд і чистка ще 55 своїх верстатів; 
- потрібно, за проведеними розрахунками, близько 600 верстатів; 
- намічено до отримання з заводу «Герлях і Пульст» близько 200 верстатів, з 

Таганрозького заводу системи Південного машинобудівного тресту (ЮМТ) - 146 
верстатів, з заводу "Наваль" системи ЮМТа - 190 верстатів, із запасів вагонного цеху 
ще 50 верстатів. 

Хоча збереглися переліки привезених в різний час на завод верстатів та іншого 
обладнання, немає впевненості, що все доставлене виявилося працездатним і 
використовуваним в новому виробництві. 

Що стосується імпортного обладнання, за німецьким кредитним планом в 1927/28 
і наступних операційних роках, дані що збереглися в архівних матеріалах носять 
викривальний звітний матеріал. В якості прикладу можна навести наступні дані [4]. В 
документі 24 наведені такі узагальнені відомості щодо імпортного обладнання, що 
включає верстати і машини з електромоторами до них: 

- замовлено 93 одиниці на 687 000 рублів Франко-ХПЗ; 
- отримано 87 одиниць (93,55%) на 568 500 рублів (82,75%); 
- не отримано 6 одиниць на 118 500 рублів. 
- встановлено 55 одиниць (59,14%) на 263 100 (38,30%); 
- пущено в роботу 42 одиниці (45.16%) на 173 800 рублів (25,30%); 
- у процесі установки 10 одиниць (10,75%) на 122 700 рублів (17,86%) 
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- отримано, але ще не розпочато встановлення - 18 одиниць (19,35%) на 75 000 
рублів (10,91%); 

- з отриманих не підходять заводу з різних причин 4 одиниці (4,30%) на суму 
107 700 рублів (15,68%) 

Аналогічного типу відомості, без конкретизації, наведені по електричному 
устаткуванню (крім моторів до верстатів), пневматичному устаткуванню, різному 
лабораторному і контрольному обладнанню. 

Цікаво відзначити, що по обладнанню, яке заводу не підходить, наведено 
конкретні дані, наприклад, недостатня ефективність напівавтоматичних верстатів 
«Майєр і Шмідт» для заточування спіральних свердел; незатребуваність болторезного 
верстата «Газенклевер» для болтів розмірністю до 2½ дюйми через майбутнє згортання 
болтового виробництва на заводі; відмова від використання великого карусельного 
верстата «Шісс» з розміром план-шайби Ø 2250 мм через що змінилася програма і т.д. 
Мабуть, конкретика була необхідна, щоб виправдати витрати виділеної іноземної 
валюти і створити можливість передачі обладнання на інші заводи, де воно могло бути 
успішно використано [3]. 

Також складно відновити за збереженими уривчастими відомостями проведені 
розрахунки норм і розцінок, результати контрольного хронометражу і реальні успіхи в 
нормуванні виробництва. Тому, на нашу думку, залишається одна можливість 
комплексно оцінити результати освоєння тракторобудування 1931 року, а також плани 
щодо подальшого випуску тракторів в 1932 і наступних роках – архівні матеріали 
доповідей керівництва заводу. 

Виступаючи 09.12.31 на пленумі Харківського міського партійного комітету, 
директор ХПЗ ім. Комінтерну Владіміров Л.С., зокрема, зазначив [5]: 

1. Твердо здійснюючи генеральну лінію партії під керівництвом ЦК КП(б)У та 
Харківського Міського Партійного Комітету, завод за минулі 11 місяців 1931 року 
домігся величезних досягнень у всіх найголовніших галузях роботи. 

2. Постанова Харківського Міського Партійного Комітету у Жовтні 1930 року про 
роботу ХПЗ стала вирішальним переломним періодом в роботі заводу. 

3. Після тривалого глибокого прориву Завод внаслідок упертої напруженої роботи 
та активної мобілізації всього заводського колективу робітників та інженерно-
технічного складу задля подолання труднощів і ліквідації наслідків 
контрреволюційного шкідництва, що мало місце на заводі, підходить до кінця 3-го 
вирішального року п’ятирічки з виконанням та перевиконанням виробничого завдання 
цього року та з конкретним здійсненням більшовицької формули Харківської партійної 
організації: «П’ятирічку за 3 роки!». 

4. Якщо програма заводу 1929/30 року була виконана у валовому випуску лише на 
77,2%, а в особливому кварталі 1930 року (жовтень-грудень 1930 р., або перший 
квартал 1930/31 р.) – на 76,5%, то за одинадцять місяців 1931 року вже виконано на 
106,0%, або 94,9% річного плану при запланованих 91,67%. За одинадцять місяців 1931 
року у відсотках до одинадцяти місяців 1930 р. – 129,0 по валовій та 136,6 – по товарній 
продукції. Детальна інформація представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1.  
Виконання плану за 1930/31 операційний рік 

 

Найменування 
продукції 

Одиниця 
обсягу 

План на 
1931 р. 

Виконан
ня плану 
за 11 
місяців 
1931 р. 

% 
виконання 
річного 
плану 

% 
виконання 
завдання за 
11 місяців 

11 місяців 
1931 р. у % 
до 11 місяців 

1930 р. 

Трактори шт 582 558 95,88 105,90 87,10 
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Запчастини до 
них 

тис. карб. 4826,2 3681,6 76,28 83,50 230,00 

Разом по 
тракторо-
будуванню 

тис. карб. 19673,5 18051,8 91,76 100,40 99,70 

 
5. Виконання програми цього періоду характеризується глибоким проривом у 

тракторобудуванні, що визначило прорив по заводу в цілому 
6. Перевиконуючи завдання по заводу в цілому, зокрема з тракторобудування, 

завод на цей час ще не ліквідував цілком «прориву з паротехбудування», але вже досяг 
непоганих показників щодо п’ятирічного плану ХПЗ на 1928/29 – 1932/33 рр., який 
було затверджено Правлінням ПМТ, Харків  (таблиця 2) [5]. 

Таблиця 2.  
Виконання плану у 1930-1933 роках 

 
За п’ятирічним планом на 

1932/33 р. 
Фактично виконано з 
01.12.30 до 01.12.31 

Найменування 
виробів 

Кількість, 
штук 

Сума в цінах 
1926/27, тис. 

крб 

Кількість, 
штук 

Сума в цінах 
1926/27, тис.крб. 

Паротяги 170 16825,0 190 18648,6 
Запчастини до них - - - 425,9 
Разом з паротяго-
будівництва 

170 16825,0 190 19144,5 

 
7. Кількісній випуск тракторів з 01.12.30 по 01.12.31 був менше запроектованого 

за п'ятирічкою на 32/33 рік (625 проти 850), однак випуск недостатньої кількості 
тракторів, компенсується випуском запасних частин для тракторів, чого не було 
передбачено п 'ятирічкою. Загальний випуск тракторобудування з 01.12.30 по 01.12.31 
у відношенні до запланованого на 32/33 рік дає зріст у 103,19%. 

8. Також треба зазначити, що продукція, яка випускалася заводом (трактори, 
паротяги, дизелі), однозначно вища у конструктивному відношенні, а також дає 
однозначно більшу ефективність (більш висока потужність виробів, більш легкі 
конструкції, кращі експлуатаційні показники та ін.) в порівнянні з планом п'ятирічки. 

На підставі аналізу стану чотирьох головних виробництв заводу зробленого в 
документі 76-82 «До питання про виконання п'ятирічного плану ХПЗ» надзвичайно 
важливий висновок: вже в даний час (тобто до 14.05.31) виробництво тракторів на ХПЗ 
стоїть на першому місці, значно відсунувши колишнє основне виробництво-
паровозобудування [6]. 

Саме таку активну позицію і було заплановано на 1932 рік [7]. Перший варіант 
виробничої програми на 1932 р. був розроблений до 18.12.31 на підставі розпорядження 
заводоуправління від 04.12.31. З урахуванням досягнутого у 1931 році рівня випуску (за 
різними джерелами від 600 до 610 тракторів на рік) спочатку заклали на 1932 рік 
випуск 730 тракторів, в тому числі по чотирьох кварталах: 180, 180, 180 і 190 штук. 
Потім виправили в бік збільшення випуску до 1000 тракторів (І квартал - 210, ІІ-240, ІІІ 
- 260, IV - 290 штук). Але вже на 30.05.32 план був уточнений до 535 штук на рік. 
Ймовірно, коректування було зроблена з урахуванням реального випуску за І та ІІ 
квартали в 256 тракторів, при цьому на 6 місяців 1932 р. з квітня по 45 тракторів на 
місяць (до кінця IV кварталу 1931/32 операційного року). План IV кварталу 1932 також 
вирішили не форсувати, прийнявши його остаточно в обсязі 135 штук, тобто ті ж 45 
штук в місяць. 
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25.03.32 була зроблена спроба прийняти більш напружену програму випуску 
тракторів з урахуванням реального випуску в IV кварталі 1931 р. 140 тракторів і 
остаточно уточненого річного випуску в 1931 р. в 603 штуки. 

Виникає цілком резонне питання, чому тракторобудування, повністю стало на 
ноги, було загальмоване і потім поступово виведено з заводської продукції. Відповідь 
очевидна. Країні в ці роки гостро знадобилася бронетехніка для посилення 
обороноздатності. 

А так як ХПЗ ім. Комінтерну реально з 1926 року почав дослідні роботи в області 
створення гусеничних танків і всюдиходів-тягачів, то було прийнято рішення 
використовувати близькі за можливостями виробничі потужності для різкого 
збільшення випуску бронетехніки [1, 9]. 

Незважаючи на те, що на заводі був успішно побудований великий сучасний цех 
Т-2 для виробництва спецмашин, реально робота по їх виготовленню велася і в 
тракторному цеху. 

Досвід одночасного виробництва тракторів і танків в 1931 році виявився 
негативним, через значні зусилля вдалося вивести тракторобудування на заводі на 
перше місце серед інших виробництв. Але це гальмувало виготовлення, випробування 
та здавання бронетехніки спеціальним військовим представникам на заводі [8]. Так як 
вони були вкрай активні і вимагали безумовного виконання прийнятих заводом 
зобов'язань по спецтехніці, а також враховуючи нездорову обстановку з постійним 
пошуком ворогів як в лавах партії, так і поза її, заводчани були змушені перемикати 
виробництво на військові рейки. 

У численних архівних документах ХПЗ ім. Комінтерну практично ніде не 
зустрічається слово «танк», крім мирного найменування танк-паровозів, тобто 
бестендерних машин. Коли мова вимушено йде про військову техніку, застосовується 
словосполучення: спецмашини ГУМСа, чи умовні позначення: машина 1-12, Т-24, Б-Т 
та ін. 

Але в доповіді товариша Лебедя вимушено проводяться більш конкретні дані у 
вигляді формулювання: «танко-тракторна програма», хоча виявити саму програму поки 
що не вдалося. Можливо, зазначені документи зберігалися не в загальному заводському 
архіві, а в секретному відділі, який або здав їх з часом в свої архіви, або знищив в 
обумовленому порядку. 

Примірник збереженої доповіді [8], безумовно, був розглянутий директором 
заводу Владіміровим Л.С., який на титульному аркуші залишив рукописну візу, 
написану чорнилом: «Прошу дати пояснення на перші п'ять підпунктів доповіді т. 
Лебедя». Отже, заводчани знали про претензії військового відомства і були змушені 
приймати оперативні заходи. Доповідь була направлена голові Всесоюзного об'єднання 
«Парвагдиз» товаришу Куріцину і керівництву товариша Лебедя. 

«Парвагдиз» являв собою загальносоюзне об'єднання великих машинобудівних 
заводів країни, що випускали паровози, вагони і дизелі. Воно виникло після ліквідації 
таких трестів, як ЮМТ - Південний машинобудівний трест, м. Харків, в 1930 році. 
Завод вступив до нього навесні 1931 

Доповідь була побудована помісячно з паралельним розміщенням на лівій 
половині аркуша прийнятих заводом зобов'язань, а з правого - фактичне виконання. 

Доповідь відкривається розділом І «Стан виконання програми з Т-24». 
На підставі даних з архіву [8] танк Т-24 був виготовлений вперше на заводі в 1930 

році. Він був розроблений на базі дослідної моделі танка Т-12, виготовленої на заводі 
1929 році. 

Ще в 1926 році на ХПЗ ім. Комінтерну були зроблені перші спроби створити 
військову техніку як на базі трактора «Комунар» безпосередньо, так і на базі його 
деталей, складальних одиниць, агрегатів і систем. У тракторному КБ була виділена 
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група конструкторів на чолі з І.М. Алексєєнко для розробки проекту дослідного танка. 
Роботи по дослідному танку А-12 (Т-12) були розпочаті в 1928 році.  

У 1929 році прийнято урядове рішення про організацію на ХПЗ танкового 
виробництва і в розвиток його організовано танкове СКБ (Спеціалізоване 
Конструкторське Бюро), а в складі тракторного цеху було створено спеціальну ділянку 
складання танків. 

У 1931 році створено СКБ з танкових дизелів, розроблений і виготовлений 
двоциліндровий відсік перспективного транспортного дизеля. У цьому ж році створено 
танковий відділ з СКБ, виробничими і дослідними цехами. 

Розроблений і виготовлений дослідний зразок легкого швидкохідного колісно-
гусеничного танка БТ-2 на базі танка "Крісті" (США). Два танка БТ-2 брали участь у 
параді на червоній площі в Москві 7 листопада 1931 року. 

Танк Т-24 відносився до середніх танків. Він став першим радянським танком, 
прийнятим на озброєння в 1930 році. Розроблявся групою конструкторів ХПЗ ім. 
Комінтерну на чолі з уже згаданим І.М. Алексєєнко, який починав з установки 76,2 мм. 
гармати на трактор «Комунар». За кабіною, яку тоді називали будкою, встановлювали 
металеву платформу, в передній частині якої на поворотній колоні і було встановлено 
знаряддя. Максимальна швидкість цього рухомого знаряддя була 15,2 км/год. 
Збереглася стара фотографія зазначеного несподіваного гібрида з написом на кабіні 
ліворуч: «Війни ми не хочемо», а на зовнішній стороні лівого бічного прямокутного 
борту: «Але дати відсіч готові!» 

Танк Т-24 передбачалося використовувати в складі рухомих підрозділів для 
виконання самостійних завдань. Корпус танка клепаний з катаних броньових листів. У 
клепаній башті повноповоротного типу встановлена 45 мм гармата і кулемет. На даху 
основної башти встановлена ще одна меншого розміру з другим кулеметом. Бойова 
маса - 18,5 тони, екіпаж - 5 чоловік, максимальна швидкість - 22 км/год, потужність 
двигуна 221 кВт, або 300 к.с. Броньовий захист чола корпусу та башти - по 20 мм, що 
надійно захищає екіпаж від рушнично-кулеметного вогню. 

На підставі доповіді в березні 1931 р. було необхідно закінчити механічну 
обробку комплектів деталей і складальних одиниць на 15 танків, а на збірку не було 
подано навіть 5 повних комплектів. Протягом місяця було погоджено зібрати 
механізми 5 машин, не зібрані навіть дві; встановлені тільки головні агрегати однієї 
машини, а було необхідно зібрати і здати в регулювання дві машини. 

У квітні 1931 року було необхідно закінчити механічну обробку комплектів ще на 
15 танків, а зроблено повністю лише на 5 машин. Одночасно - відкрити замовлення та 
почати обробку ще 25 комплектів; зібрати механізми для 15 машин. Ні останню, ні 
попередню задачу не виконано. Крім того, до кінця місяця в регулювання повинні були 
з урахуванням березня бути здані 10 танків, що тпкож не було виконано. 

У травні 1931 року необхідно було завершити механічну обробку комплектів на 
15 машин, а забезпечено лише 7. Додатково необхідно було обробити деталі на 35 
машин, а оброблено повністю лише 7. Належало зібрати механізми на 15 машин, а 
зібрано лише на 7. З 9 машин в регулювання не здана жодна. Не виконано завдання по 
остаточній здачі одного танка. 

Нарешті, протягом червня 1931 р. при завданні закінчити механічну обробку 
деталей на 25 машин до 12.06.31 не подані деталі навіть на 9 машин. Належало зібрати 
17 комплектів механізмів, а не зібраний жоден. Планувалося здійснити технічний 
випуск 15 танків, але завдання не виконане повністю, так як на збірці тільки 11 машин. 
У регулювання здана тільки 1 машина при завданні 2-3. Нарешті, було необхідно здати 
повністю дві бойові машини, але тільки одна готується до остаточної здачі. 

У другому розділі доповіді містилася інформація про стан робіт по дослідному 
зразку спецмашини 1-12. 
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Протягом квітня було необхідно провести всі випробування системи 
охолодження, але вони не виконані ані в квітні, ані в травні. Причина: неповна подача 
деталей, надзвичайно недбала збірка, машина жодного разу не змогла вийти на 
випробування. 

Заводоуправління ХПЗ 17.04.31 зобов'язалося зібрати і підготувати до остаточної 
здачі і випробуванням першу серійну машину. Танк зібраний, але до тривалих 
випробувань пробігом так і не був приготований. 

У третьому розділі було розглянуто виконання програми поставки тракторів і 
запчастин до них для Робочо-селянської червоної армії (РСЧА). Відслідковані тільки 
три місяці: квітень, травень і червень 1931 року. 

У квітні 1931 р. не виконано: 
- здати на заводі військовому приймальнику 63 трактора, 
- ліквідувати всю заборгованість по постачанню запчастин, 
- відремонтувати і здати 46 дефектних тракторів. 
У травні 1931 р. з 46 запланованих здано лише 22 дефектних трактора, але не 

здані запчастини та 40 нових тракторів. У червні 1931 р. з 28 дефектних здано лише 10, 
зірвані здача запасних частин і подача деталей на збірку 80 нових машин. 

Старший інспектор товариш Лебідь виявився гарним інженером, знавцем 
виробництва і людської природи. Тому він не обмежився фіксацією невиконаних 
заводом власних зобов'язань, але і вказав на явні та приховані причини систематичного 
невиконання танко-тракторної програми. Саме такий діловий підхід і дозволив у другій 
половині року за основними зобов'язаннями вжити невідкладних заходів та забезпечити 
їх виконання. З усього комплексу причин, зазначених Лебедем, були зроблені 
конкретні висновки, що дозволило заводу успішно впоратися з виробничою програмою 
1931 року і відрапортувати про виконання п'ятирічного плану заводу за 3 роки. 

Наростаючі за обсягами і термінами нові замовлення на різні спецмашини 
змусили заводчан скорочувати випуск тракторів, тим більше, що з 1933 року почалися 
поставки гусеничних тракторів з третього тракторного гіганта - Челябінського 
тракторного заводу, який спочатку був спроектований для масового виробництва, і в 
цьому плані був поза конкуренцією з ХПЗ ім. Комінтерну. 

У документах 76-82 серед таблиць можна знайти цифри п'ятирічного плану з 
1928/29 по 1932/33 роки з випуску тракторів на ХПЗ ім. Комінтерну [6]. Усього 
передбачалося за 5 операційних років випустити 5956 тракторів з максимальним 
випуском в 1932/33 операційному році 3000 шт., Або 3000 ÷ 280 10,71 тракторів в 
робочу добу. Але і такий, так і не досягнутий темп випуску, у 16,67 разів менше 
реальних можливостей ЧТЗ. Ймовірно, і таке міркування сприяло згортанню випуску 
тракторів на ХПЗ ім. Комінтерну. 

Висновки. Таким чином, в ході становлення тракторобудування на ХПЗ ім. 
Комінтерну виховані унікальні фахівці: робітники високої кваліфікації, інженери від 
проектувальників до виробничників, управлінці, технологи, фахівці з контролю і 
управлінню якістю, економісти, фінансисти та інші, які з 30-х років минулого сторіччя 
брали участь у створенні масового тракторобудування в СРСР. Оперативно вирішуючи 
питання розвитку тракторобудування, заводські фахівці вже з 1926 року підключилися 
до створення військово-промислового комплексу країни, використовуючи створену 
ними потужну виробничу базу. 

З прийняттям Урядом і Правлячою партією рішень про новий етап розвитку 
масового тракторобудування і виділення для цього цільового фінансування задача ХПЗ 
ім. Комінтерну щодо подальшого виробництва тракторів втратила першочерговість, але 
виникла і була успішно вирішена інша задача: перевести тракторобудування на заводі в 
танкобудування з мінімальними втратами сил і засобів, але з максимальним 
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використанням накопиченого досвіду і знань. Зазначена нова задача була успішно 
вирішена. 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена анализу проблем развития машиностроения на Харьковском 
паровозостроительном заводе им .. Коминтерна. Освещается информация относительно 
имеющегося оборудования и его модернизации, а также раскрываются особенности 
выполнения плана пятилетки в 1930-1932 годах. 

Ключевые слова: трактор, тракторостроение, танкостроения, пятилетка, 
производственный план. 
 
SUMMARY 

This article analyzes problems of engineering at the Kharkiv Locomotive Plant named 
by Comintern. Іnformation about the available equipment and its modernization is 
highlighted, as well as the peculiarities of the plan's five-year plan in 1930-1932 are shown. 

Key words: tractor, tractorbuilding, tankbuilding, five-year plan, production plan. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті аналізується і порівнюються умови повсякденного життя української 
академічної еліти на початку ХХ ст. і протягом 1920 - 1930-х рр. Аналіз епістолярної 
спадщини вчених, які творили в дореволюційний і радянський період свідчать, що 
фактично простежувалася тенденція до погіршення умов побуту навчань, життєві 
труднощі вчених були пов’язані переважно із втручанням влади у науково-культурний 
осередок України, виявлення суспільно небезпечних елементів та ворогів народу  
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Час панування радянської влади на території України оцінюється доволі 

неоднозначно. Дослідники спостерігають як позитивні, так і негативні тенденції у 
розвитку науки. Але, варто зауважити, що дослідження побуту видатних науковців у 
цей час несе не меншу значущість, ніж розвиток безпосередньо науки. Так, цікаво 
простежити вплив побуту вчених на розвиток наукового спадку, здебільшого, 
простежити зміни в цих тенденціях з початку ХХ ст. та часів панування радянської 
влади (зокрема, 1920-1930-ті рр.) за матеріалами листування – тим самим простежити 
значущість тих чи інших питань для конкретних осіб, поринути в епіцентр їхніх думок 
та повсякденного життя. 

Актуальність теми характеризується саме важливістю простеження тенденцій 
щодо впливу побуту наукової інтелігенції на розвиток безпосередньо наукового знання, 
та важливості цих аспектів для більш глибокого розуміння життя тогочасної 
інтелігенції та загальної ситуації у наукових колах країни. 

Новизна дослідження полягає в тому, що на сьогодні відсутні наукові 
дослідження, в яких би порівнювалося побутове життя наукової інтелігенції України на 
початку ХХ ст. та протягом 1920-1930-х рр. на основі матеріалів особистого листування 
(що є відображенням внутрішнього світу вчених, їх морального стану та особистих 
думок щодо тих чи інших питань, єдиним вільним простором для висловлення власних 
думок та ідей). 

Історіографія з зазначеної теми представлена досить значущим масивом 
матеріалів. Так, С.Г. Водотика всебічно проаналізував соціально-політичні, 
соціокультурні, науково-організаційні та концептуальні аспекти історії історичної 
науки УСРР 1920-х рр., боротьбу радянської й цивілізованої схем розвитку науки,  
поступові зміни в системі організації історичної науки й освіти та пріоритетів у 
дослідженнях внаслідок запровадження командно-адміністративних методів 
керівництва країною [1]. Корисною працею щодо розвитку науки на початку століття, є 
монографія З. Зайцевої «Український науковий рух: інституціональні аспекти (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.)» [2]. О. Удод у докторській дисертації вперше у вітчизняній 
історіографії охарактеризував вплив історичної науки у 20-30-ті рр. на формування 
духовних цінностей українського народу й довів, що викривлення історичної науки 
засобами комуністичної пропаганди призвело до деморалізації суспільства й 
міфологізації історичної свідомості [3]. Про умови роботи науковців в університетах на 
початку ХХ ст. можна дізнатися з праці Г. Додонової «Наукова діяльність українських 
університетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» [4]. Важливими для вивчення 
поданої проблеми є узагальнюючі праці, присвячені системі вищої освіти в УРСР, та 
монографія Л. Ткачової [5]. Розглядаючи питання вже за умов становлення СРСР, варто 
звернути увагу на праці В. Даниленка та Г. Касьянова “Сталінізм і українська 
інтелігенція (20-30-ті роки)”, І. Біласа “Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 
1953 рр.”, статті В. Пристайка “Жертви терору. Як ДПУ боролися з українською 
академічною наукою. (Політичні процеси 20 – 30-х рр.)” [6]. На окрему увагу 
заслуговує дослідження М. Робінсона «Российское славяноведение: судьбы научной 
элиты и учреждений Академии наук», в якій автор змальовує становище Академії наук 
СРСР та УАН протягом кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., реакції самих науковців на зміни у 
цій сфері, а також тяжкі умови «виживання» науковців [7].  

Метою даної розвідки є порівняння побутових умов науковців, які працювали в 
дореволюційний період та за радянських часів на підставі аналізу епістолярної 
спадщини академіків ВУАН А.Ю. Кримського, К.В. Харламповича, М.І. Яворського, 
Д.І. Багалія.  
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Персоніфікований підхід до вивчення історії передбачає пошукову роботу й 
критичний аналіз усіх видів інформаційних джерел із відомостями про конкретну 
особистість. Окреме місце серед таких джерел належить епістолярній спадщині, що має 
яскраво виражене соціальне підґрунтя: висвітлює історичну дійсність, певне суспільне 
середовище, у якому жив і працював автор листів, інтереси, емоції, особисті переконання 
і погляди окремої персоналії. Епістолярій дає можливість вивчати як повсякденність 
певної епохи загалом, так й конкретну особистість зокрема. Листи як історичне джерело 
мають специфічні ознаки, становлячи собою різновид писемних пам’яток. Їхня 
специфіка полягає, по-перше, в яскравому прояві суб’єктивної перцепції подій, що 
вимагає критичного ставлення до таких джерел; по-друге, кожний період історії вплинув 
на форму листів; по-третє, листи належать до найбільш «важких» джерел з погляду 
наукового аналізу. 

Вивчаючи такий часовий проміжок, в якому правда представляла загрозу, 
інтимність листів «грає на руку» історикам. Описуючи реалії тогочасної дійсності, листи 
становили небезпеку для режиму. Так що не тільки написання, але й збереження 
епістолярної спадщини для майбутніх поколінь вже було справою, що вимагає 
сміливості та мужності.  

Дослідниця епістоляріїв українських письменників XIX-XX ст. М. Коцюбинська 
називає листи інтелектуальним продуктом особливого роду: «Текст як 
багатофункціональна система, дотична до різних сфер суспільної та індивідуальної 
свідомості, стилістично неоднорідна, змістовно багатогранна, максимально-просто 
притул – наближена до найінтимніших пластів духовного буття людини. Від здійснення 
суто житейських «приземлених» комунікативних функцій – до самоцінних виявів духу. 
Пронизливо одверта сповідь; скрупульозний щоденник ... неприхована «гаряча» 
характеристика звичаїв і персонажів певного середовища; хроніка доби, сповнена теплих 
деталей, що, не зафіксовані сьогодні, вже завтра підуть в непам`ять ; автопортрети і 
портрети людей – від ситуативних мініатюр до монументальних полотен; «гра» розуму і 
сплески чуття, не призначенні для широкої публіки, так би мовити, в одному примірнику 
– і тим цінніші…» [8]. 

Щодо ідеологічного забарвлення проблеми, то варто зауважити, що наукова 
інтелігенція, більше ніж будь-яка інша соціальна верства населення, була на вістрі 
вимог інтелектуальної свободи, як в сфері науки, так і в суспільно-політичному житті. 
Більшовицька влада намагалася використати потужний творчий заряд наукової 
інтелігенції у цілях утвердження нового ладу. Практика соціалістичного будівництва, 
яка була нав’язана суспільству більшовицькою партією, явно суперечила природі 
життєдіяльності інтелігенції  [9].   

Комуністична влада орієнтувалася  і спиралася на ті верстви населення, які, 
перебуваючи в обоймі більшовицько-радянської системи, підтримували її. На вороже 
ставлення були приречені ті, хто опинився поза системою в силу свого соціального 
походження чи ідейних переконань. Українські дослідники В. Даниленко, Г. Касьянов, 
С. Кульчицький справедливо підкреслювали: „Класовий підхід давав можливість самим 
його втілювачам  поставити себе на позицію особливої „революційної моралі”, коли 
моральним вважалося все, що сприяло здійсненню революційних перетворень, і, 
відповідно, аморальним – усе, що заважало” [10]. 

Партійно-радянська ідеологія прищеплювала трудящим думку про існування двох 
класів: робітників і селян. Інтелігенція ж виділялася в окремий прошарок. Елемент 
руйнації містився у трактуванні самого поняття “інтелігенція”, її місця і ролі у 
суспільстві. Так, в умовах утвердження диктатури пролетаріату діяли суворі 
обмеження, перш за все політичні, для тих, хто не міг засвідчити своє робітничо-
селянське походження. У 1920-х роках інтелігенція разом із заможними селянами, 
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підприємцями, торговцями потрапляла до розряду «лишенців» – громадян, позбавлених 
політичних прав [11]. 

Як не дивно (особливо для прибічників «антирадянських» концепцій), але й на 
початку сторіччя можна виявити низку прикладів та окремих тенденційних явищ щодо 
скрутного побутового становища серед «великих розумів нації».  Так, А. Кримський у 
листі до Б. Грінченка від 28 серпня 1907 р. зазначав,  що їх з сім’єю спіткають не 
найкращі часи: « […] Найгірша поміж ними  - тая [про справи], що в нас іде будування: 
геть усю хату зруйнували, щоб поставити нову, - і, отож, довелось нам тулитися по всіх 
закутках (сінцях тощо),  де ледві можна переночувати […] » [12]. Матеріали листування 
цього періоду свідчать, що крім ідеологічних з'явилися й побутові труднощі, до яких 
вже немолоді, обтяжені, як правило, турботами про численних родичі вчені були 
абсолютно не пристосовані. Почали проявлятися ознаки майбутнього голоду. Так, 22 
травня 1918 р. К.В. Харлампович писав академіку РАН О.І. Соболевському: «Не 
спрашиваю, как Вам живётся: и без того ясно, что не весело и даже не сытно, хотя 
Москва ныне и столица ленинского правительства. То ли иссякли хлеб и прочие 
продукты в "житнице Европы", то ли власть не имеет ни умения, ни возможности 
наладить подвоз. Голод идёт быстрыми шагами и может за раз охватить многие пункты 
государства. Даже в Казани в последние 2–3 недели хлеб повысился в ценах вдвое и 
втрое. Нет подвоза муки, крупы. Всё пустыннее становится на базаре» [13].  

Подані рядки дають зрозуміти досить явну тенденцію до погіршення життя 
наукової інтелігенції, яка простежується й у 30-х рр. Так у 1932 р. в листі до К.В. 
Харламповича М.Н. Бережков зазначає: «Много можно было бы рассказать об 
академической жизни, но поберегу до личного свидания, о времени которого не могу 
даже загадывать. Что пишет Дмитрий Николаевич. Я Вам как-то советовал просить его 
о присылке чая. 

Оказывается, что в Киеве за доллары можно все купить, и чай в том числе. Но, 
увы! У меня никогда не было долларов. Грустные вести идут из Смоленска. Плохо 
живется там. Евдокия Васильевна доселе без работы. Живут в комнатушке в 9 кв. 
метров – сырой, холодной, темной. Электричества нет, а единственное окошко выходит 
в общую комнату» [14].  

Показовим також є й факт, що у кімнатах А. Кримського ще до панування 
радянської влади було досить сиро, через що академік часто хворів. Відомості про ці 
нестатки ми зустрічаємо, зокрема, у листі А. Кримського до Б. Грінченка від 25 серпня 
1906 р.: «[…] Я слабую вже четвертий тиждень на гарячку й ревматизм: мабуть, 
брюшний тиф. Загалом кажучи, ціле літо зминуло для мене аби-як […]» [15].  

Також, на початку ХХ ст. у листуваннях А. Кримського ми неодноразово 
зустрічаємо скарги на роботу друкарень: «[…] На «Зорю» -  надії мало. 5-6 чч. (для 
яких я вже давно, дуже давно, продержав свою коректуру) ще не вийшли, а 7-е ще й не 
зложене. […] Та в Звенигородці друкувати не можу, бо тут нема букв із наголосами 
[…], ба навіть нема «ї» […]» [16]. Тобто, на перший погляд, проблеми можуть здатися 
дивними та навіть безглуздими, але потрібно розуміти, яке значення вони мали для 
людини, яка прагнула донести світові результати своєї роботи, для якої саме ця праця 
майже й була сенсом життя.   

Аналогічні свідоцтва про «не покращення» умов життя можна зустріти в листах 
науковців і навесні 1918 р. К.В. Харлампович скаржився О.І. Соболевському у листі: 
«Наука не идёт на ум, да и работать не хочется, когда не уверен не только в том, что 
удастся напечатать написанное, но и в сохранении жизни самого автора» [17]. Ці ж 
настрої, поряд із здивуванням з приводу активності О. І. Соболевського, учений 
повторював і в листі від 3 січня 1919 р.: «Вы в надежде на лучшее продолжаете 
работать на пользу науки и, по-видимому, немало приготовили для печати. А я 
забросил писание: когда печатать?» [18]. О.І. Соболевський, як завжди, тримався 
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бадьоро, хоча в нього були підстави побоюватися за свою подальшу долю, адже один 
арешт він вже пережив у 1918 р. Як не важко здогадатися, тенденція до погіршення 
зберігається й протягом 1930-х рр. Так, М.І. Яворський у листі від 16 лютого 1930 р. до 
Д.І. Багалія зазначав: «Стан у мене більше, аніж важкий. Я серед нервного припадку 
лежу вже другий тиждень дома. […]Я справді почуваю себе, як трупище, що ще в силах 
тільки ходити та говорити, як щось зайве в нашому суспільстві, що ножем ріже мене по 
живому тілі. […] Пробачте, Дмитре Йвановичу, що Вас турбую цим листом, та мені й 
до нікого більше писати. Свої відцурались, а вороги так і не почують від мене слово 
скарги та нарікання! […] Але жити мені зараз переважко – краще було би сьогодні 
вмерти, аніж отак животіти.» [19]. Варто також зауважити, що, як відомо, М.І. 
Яворський на певному етапі свого життя щиро вірив в радянську владу та її ідеологію, 
вірив він й тоді, коли його заарештували та стали вимагати переробки праць, які в 
оновленому вигляді так і не були опубліковані. 

Зазвичай, інтелігенція, є відображенням нації, її показовим боком, але за 
радянських часів тоталітарний механізм працював таким чином, що найвідоміші 
культурні діячі змушені були ледве не жебракувати. Документальним підтвердженням 
цього є лист М.І. Яворського до Д.І. Багалія  від 1930 року: « […] Знаючи Ваше 
відношення до мене, як до того, що щиро працює, я звертаюся до Вас з проханням, 
досить неприємним для мене, а саме – я зараз сиджу без гроша, та роботи припинити не 
хочу. Чи не були б Ви ласкаві, позичити мені до кінця цього року, не пізніше, 200 крб. 
[…] А то по правді сказати через днів декілька й їсти не буде що […]» [20].  

Загалом, особливе ставлення партійних лідерів було до представників 
гуманітарних наук. Більшовики вороже ставилися до істориків і взагалі до історичної 
науки. Причиною такого зневажливого ставлення до гуманітаріїв була в тому, що 
немало вчених відмовлялися переписувати по-новому основні події минулого в дусі 
побажань більшовицького режиму. Особливо це стосувалося таких “живих тем” як 
велика роль більшовиків у “підготовці і перемозі Великого Жовтня, в розгромі 
інтервентів і білогвардійців, а також по проблемах історії ВКП(б), та всесвітньої 
історії” [21]. На істориків навішувався ярлик „ворог народу”. Професори університетів 
були на контролі надзвичайних органів. Їх боялися, оскільки вони могли формувати 
своїх послідовників з числа студентів. 

Епістолярій науковців дає можливість прослідкувати зміни у побутовому житті 
науковців з початку ХХ ст. до 1930 х рр. Так, «Старый год, – писав О. І. Соболевському 
3 січня 1919 р. K.В. Харлампович, – был не совсем милостив к Вам и ко мне. Что Вы 
претерпели летом, то я перенёс зимой, просидев в заключении с 19/XI по 17/ХІІ» [22]. 
Таким чином, виправдалися побоювання, якими К. В. Харлампович поділився з О. І. 
Соболевським у травні 1918 р.: «Не можем мы, казанцы, похвалиться и личной 
безопасностью, хотя наш «совдеп» всё же лучше многих других, и во главе его стоят 
люди довольно просвещённые и даже обнаруживающие удивительное внимание к 
университету». У цьому ж в листі К. В. Харлампович нарікав: «Моя учёная карьера 
закончена. В Киев я едва ли попаду. Кроме материальных затруднений, препятствием 
является уже то, что я никак не могу связаться с Украинской академией наук даже при 
помощи тамошнего академика Вотчала, сын которого из Казани ездил в Киев. Я совсем 
не знаю, существует ли сейчас даже моя кафедра. […] С наукой я всё же не порвал […], 
я занят направлением деятельности Общества археологии, истории и этнографии, 
собирающегося каждые две недели. Это наиболее деятельное учёное общество 
Казани»[23]. 

Поліпшенню загального безрадісного настрою учених не сприяли і прийоми, 
якими влада вирішувала питання ідеологічного характеру. 27 квітня 1924 р. К. В. 
Харлампович із сумом писав О. І. Соболевському: «Но в моём настроении сейчас мало 
светлых тонов. [..] Перед Пасхой же я получил письмо от своего стипендиата по 
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ун[иверсите]ту А. Широкова, ныне иеромонаха Иоанна, за противление "живой 
церкви" сосланного в Кемь, где он томится в концентрационном лагере, работая то в 
лесу, то на жел[езной] дороге. Хотя письмо написано так, что цензура ни одного слова 
не зачеркнула, оно много мне сказало. […] Невесёлая Пасха!» [24]. 

Науковий доробок багатьох вчених у 30-ті рр. був кваліфікований як “буржуазно-
націоналістичний мотлох”. Публікації попередніх років переглядалися спеціальними 
комісіями, внаслідок чого переважна їх більшість потрапляла до індексу заборонених 
творів. На початку 1934 р. у центральній та місцевій пресі з’явилися заклики про 
необхідність “викорінити буржуазно-націоналістичні кубла” з провідних навчальних 
закладів України та знищити “зграї махрових українських націоналістів, що довгий час 
проводили свою роботу в інститутах, протягуючи контрреволюційну ідеологію в 
друкованих виданнях ... та вели пропаганду фашистських ідей”. Невдовзі значна 
частина співробітників кафедр та викладачів інститутів зазнала гонінь і 
необґрунтованих репресій за звинуваченням у “буржуазно-націоналістичних та 
фашистських збоченнях”, що зрештою спричинило занепад науково-дослідної роботи в 
Україні [25]. 

Вістря репресій було спрямоване проти високоосвіченої та інтелектуально 
розвиненої частини національної еліти – наукової і творчої інтелігенції. Роки 
проведення масових політичних репресій характеризуються посиленням політизації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. Науковці (особливо викладачі) 
вимушено ставали частиною загального партійно-ідеологічного механізму – навіть 
фахівці, далекі від царини суспільно-політичних наук. Щоб вижити в нелюдських 
умовах, науковцям доводилося використовувати засоби соціальної мімікрії, 
маскуватися, приховувати свої справжні думки і почуття тощо. Це призводило до того, 
що незалежність думки стала небезпечним раритетом, переважали інші якості – 
конформізм, вміння пристосовуватися, демонструвати відданість та “заповзятість” у 
виконанні партійних настанов. Тож не дивно, що органами ДПУ на виконання 
стратегічної мети Сталіна була сфабрикована справа “Спілки визволення України” 
(згодом аналогічні справи були порушені проти національної інтелігенції інших 
республік). Членів “СВУ” звинувачували у спробі повалити радянську владу, 
підготувати контрреволюційний заколот та реставрувати буржуазно-капіталістичний 
лад. Заздалегідь було складено орієнтовні списки осіб, яких планували представити у 
якості злочинців на сфабрикованому процесі [26]. 

Таким чином, аналіз епістолярної спадщини науковців свідчить, що на початку 
століття побутові труднощі були пов’язані, зокрема, із неврівноваженою ситуацією у 
країні, відсутністю фінансування «нестратегічних» галузей життя, зацікавленістю у 
розвитку науки лише меценатів, колекціонерів та ентузіастів. У 1920 – 1930 х рр., коли 
вже активно розпочав свою діяльність репресивно-каральний апарат, життєві труднощі 
вчених були пов’язані переважно із втручанням влади у науково-культурний осередок 
України, виявлення суспільно небезпечних елементів та ворогів народу (зокрема і за 
заздалегідь хибними списками) тощо. Про національно-культурне піднесення на той 
час не могло бути й мови – ті «щасливчики», кому й вдалося вижити або переховатися, 
у своїй більшості потерпали від голоду, холоду, сирих приміщень  (особливо, якщо це 
були люди вже немолодого віку або ж не зовсім здорові). Тобто, каральний апарат 
працював так чи інакше – потрібно було лише обрати спосіб. А ті ж інтелігенти на 
початку сторіччя були досить вільними, але скутими у можливостях, зокрема, 
матеріальних. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье анализируется и сравниваются условия повседневной жизни украинской 
академической элиты в начале ХХ века и в течение 1920 – 1930-х гг. Анализ 
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эпистолярного наследия ученых, которые творили в дореволюционный и советский 
период свидетельствуют, что фактически прослеживалась тенденция к ухудшению 
условий быта ученых, идеологическим давлением.  

Ключевые слова: академическая элита, повседневная жизнь, эпистолярное 
наследие 

 
SUMMARY 

In the article is analysed and compared the conditions of daily life of Ukrainian 
academic elite in the early twentieth century, and during the 1920 - 1930's. The analysis of the 
epistolary heritage of scientists who worked in the pre-revolutionary and Soviet period shows 
that a tendency to deterioration of living conditions of scientists was actually traced, 
ideological pressure. 

Keywords: academic elite, daily life, epistolary heritage. 
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ОПОЛЧЕНЦІ БАТАЛЬОЙНУ СЛАВИ 

 
Е.В.Добров 
 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена одному з найвідоміших сторінок Другої світової війни – Вісло-
Одерській операції, зокрема подвигам 215-го гвардійського стрілецького полку, увесь 
особовий склад якого був нагороджений орденами Слави, за що й увійшов в історію, як 
«батальйон Слави». 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, Вісло-Одерська операція, «батальйон 
Слави».  

 
У січні 2013 року виповнилось 67 років з початку Вісло-Одерської операції, яка 

проводилась військами 1-го Білоруського і 1-го Українського фронтів. За планами 

© Добров Е.В., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  170

Ставки головнокомандування перехід фронтів і наступ було призначено на 20 січня 
1943 р. Але, внаслідок того, що англо-американські війська, що діяли на Західному 
фронті, зазнавали великих втрат і були не в змозі протистояти потужному удару 
гітлерівських армій, радянські війська, виконуючи свої союзницькі зобов’язання і 
відкликаючись на прохання керівників антигітлерівської коаліції, розпочали операцію 
на вісім днів раніше призначеного терміну [1]. 

За розмахом та досягнутими військово-політичними результатами Вісло-Одерська 
операція вважається однією з найбільших стратегічних операцій у Великій Вітчизняній 
війні. Радянська Армія розгромила німецько-фашистські війська у Польщі, форсувала 
річку Одер і захопила плацдарм на її західному березі. Військові дії були перенесені у 
центральні райони нацистської Німеччини, радянські війська вийшли на рубіж у 60 
кілометрах від її столиці – Берліну. 

Разом з радянськими військами у звільненні своєї Батьківщини – Польщі і її 
столиці – Варшави брала участь 1-а армія Війська Польського, створена на території 
СРСР. 

Багатотомна «История второй мировой войны 1939-1945 гг.» свідчить: «При 
прориві оборони супротивника масовий героїзм проявили воїни 215-го гвардійського 
стрілецького полку 77-ї гвардійської стрілецької дивізії» [2]. Солдати батальйону 
(близько 350 осіб) були нагороджені орденом Слави... Що значить у стратегічній Вісло-
Одерській операції двох могутніх фронтів, найбільшої за розмахом (від Балтики до 
Карпат), мала тактична батальйонна ланка і подвиги 350 бійців з угрупування у 
2200000 осіб? Але дрібні  перемоги  - сума незчисленних подвигів бійців. Батальйон 
Слави опинився на вістрі стратегії Радянської Армії –переможниці і опинився гідним 
цієї місії. 

За гучним титулом батальйону Слави залишились у тіні багато деталей. У тому 
числі й вік його вісімнадцятирічних бійців. Ледве старші – були офіцери. Комбату 
Борису Миколайовичу Ємельянову виповнилось 23 роки. Син  сільського вчителя у 
сімнадцять років добровільно пішов до армії. Був курсантом піхотного училища, 
закінчив його у самісінький переддень війни, радісний поїхав у відпустку. Але ще у 
дорозі в потязі його приголомшила звістка про війну. Так і не діставшись батьківської 
оселі, повернувся знов до Москви, з’явився до військкомату Київського району столиці. 
Направили Ємельянова до однієї з дивізій, що там комплектувалася – 21-у стрілецьку 
дивізію народного ополчення. Б.М.Ємельянов, воювавши з перших днів війни, був 
одним з тих кадрових офіцерів, хто довів батальйон від  Сталінграду до Берліну. Після 
війни Борис Миколайович Ємельянов продовжив службу в армії. У 1949 р. він закінчив 
Воєнну академію ім. М.В.Фрунзе. Командував полком. З 1985 р. Б.М.Ємельянов –  
підполковник запасу. Жив і працював у місті Щокіно. Нагороджений орденом Леніна, 
орденом Октябрьської революції, двома орденами Червоного Прапору, двома орденами 
Олександра Невського, орденом Червоної Зірки, медалями [3].  

Наукою перемагати командир і особовий склад батальйону почали опановувати в 
боях під Москвою. Коли 2-3 жовтня 1941 р. полк під містом Кіровим Калузької області 
потрапив в оточення, саме цьому батальйону вдалось прорвати його, а усієї частині 
об’єднатися з основними силами дивізії. Тоді в дивізії розпочала видаватися 
документальний фото-літопис «Окопный журнал» [4].  

Гітлерівці між Віслою і Одером вибудували рубежі найміцнішої оборони на 
глибині 300-500 км, яка опиралася на водні перепони. Перший рубіж, який проходив по 
берегу Вісли, вони укріпили особливо ретельно. Позиція супротивника мала чотири 
лінії траншей, чисельні бетоновані споруди, потужні доти і дзоти, широку мережу 
сполучення, розвинуту систему вогню. Для її вилому радянські війська на вузьких 
ділянках зосередили великі сили. На вістрях величезних клиньїв – підсилені стрілецькі 
батальйони для розвідки боєм. На 1-му Білоруському фронті їх було – 28 [5]. У тому 
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числі – батальйон гвардії майора Бориса Ємельянова, перед ким було поставлено 
завдання: атакувати так, щоб ворог прийняв їх за головні сили. 

Бійці ретельно відпрацьовували деталі майбутнього бою, домагались, щоб кожний 
з’ясував свій маневр і місце у виконанні загальної задумки, командири навчали бійців 
діяти зухвало, штурмувати ворога раптово і сміливо, відпрацьовуючи прийоми 
близького бою. 

Учив бити ворога і «Окопный журнал». Випуском керував гвардії старший 
лейтенант В.Масленніков і гвардії старшина Л.Княжинський. Напередодні операції і 
рукописний журнал, і дивізійна газета допомагали бійцям конкретними порадами. Вони 
були лаконічними. Ось одна з них: «Штурмова група – дитина близького бою. Її 
незмінна зброя – граната. Вона підкаже дистанцію – чим ближче до супротивника, тим 
краще. Удар штурмової групи – короткий, дії – швидкі, різкі» [6]. І використовуючи ці 
поради, гвардійці вміло громили ворога під час Вісло-Одерської операції. 

Були прийняті жорсткі заходи маскування. Армійські і дивізійні газети багато 
писали про те, як будувати теплі землянки, заготовляти паливо. У німців склалося 
враження, що руські збираються зимувати на Віслі. Споруджували обманні переправи, 
будували фанерні танки і гармати. Як ні парадоксально, але допомагали у маскуванні 
самі німці. Ледве не кожну ніч з німецьких позицій лунало: «Рус, дафай «Катюша!». І 
той же час з радянського боку звукопередаючі установки виконували «заявку». І під 
гучні звуки пісні через річку переправлялись танки, гармати і ... «Катюши» [7]. 

Артилерією 1-го Білоруського фронту командував генерал В.І.Казаков. Про ці бої 
він розповідав: «На обох плацдармах ми зосередили більше 11 тисяч гармат і мінометів. 
Перший вогневий нальот тривав не годину, як завжди, а 25 хвилин. Частіше за все, як 
тільки ми відкривали вогонь, супротивник встигав відвести свої війська на другу і 
навіть третю лінію оборони. Ми витрачали багато снарядів, не завдавши особливої 
шкоди. А цього разу вразили оборону німців на глибину 6-8 км. Піхота пішла в атаку за 
вогневим валом, чого супротивник не очікував» [8]. 

Відповідно графіку командир 215-го гвардійського стрілецького полку 77-ї 
гвардійської Чернігівської стрілецької дивізії гвардії полковник Биков зібрав 
командирів батальйонів і рот і оголосив їм точну дату наступу. В основному полк був 
готовий до атаки. Начальник штабу гвардії підполковник Манаєнко ознайомив з 
наказом: «1. У перших ешелонах організувати харчування із розрахунку: вранці 
13.01.1945 видати гарячу їжу і по 100 грамів горілки. 2. Вранці 14.01.1945 до 7.00 
закінчити видачу гарячого сніданку і по 100 грамів горілки. Перед початком дій за 30-
40 хвилин – сухий пайок: варене м’ясо, хліб, цукор, сало, щоб вистачило на цілий день, 
і видати по 100 грамів горілки» [9]. 

В горілці була необхідність, адже на той час встановилася не просто погана, а 
найпаскудніша погода. Дощ, сніг, під ногами – гливка каша. Промокали не тільки ноги 
– пудовими ставали шинелі й тулупи. У цьому випадку й допомагали вірні старі «ліки».   

Вранці 14 січня 1945 р. батальйон змінив бойову охорону на рубежі, з якого 
дивізія наносила головний удар. Відповідно до бойового наказу командира дивізії 1-й 
батальйон із засобами підсилення виокремився у передовий загін з завданням атакувати 
супротивника на заданій ділянці, оволодіти першою і другою траншеями, а потім  
активними діями виявити вогневу систему і вузли опору в обороні супротивника. Услід 
за вогневим нальотом, комбат Ємельянов вистрелив з ракетниці і піхотинці ринули в 
атаку. Рота гвардії старшого лейтенанта І.Васильєва досягла першої лінії окопів, коли 
там ще рвалися снаряди, штурмом оволоділа другою траншеєю. Поранили ротного. 
Його замінив командир взводу гвардії лейтенант М.Гурьєв. Помічник командира взводу 
В.Дулатов з бійцями у рукопашному подолав ворожу обслугу міномета. Кулемет 
закидав гранатами В.Добровольський. Артилерійський розвідник В.Зуєв з автомату 
поклав вісім гітлерівців і чотирьох узяв у полон [10].  Не дивлячись на поранення, 
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продовжували керувати відділеннями І.Заїка і С.Бєлов. Санітар Лепешко під вогнем 
виніс з поля бою 30 поранених [11]. Боєць батальйону гвардії старший сержант 
І.Є.Пєров закрив груддю амбразуру ворожого доту, повторивши подвиг Олександра 
Матросова. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

Вже на першій позиції ворога батальйон Ємельянова захопив 57 гармат, за добу 
відкинувши ворога більше ніж на 20 км, інші вклинились в оборону на 5-12 км. Позаду 
перша траншея. А попереду рота старшого лейтенанта І.Васильєва вела бій за другу. 
Зліва по наступаючим вдарив кулемет. Справа гітлерівці перейшли у контратаку. З 
другої траншеї застрочив другий кулемет. Перехресний вогонь прижав бійців до землі. 
Тоді досвідчені і кмітливі старший сержант І.Пєров і сержант С.Стапанов з товарищами 
непомітно підібралися до дотів і закидали їх протитанковими гранатами. Ворожі 
кулемети замовчали. Командир взводу лейтенант М.Гурьєв із закликом «Гвардійці, 
уперед!» першим увірвався до другої траншеї. Фашисти не витримали натиску і 
вимушені були залишити позиції [12].  

В  ніч на 16 січня частини дивізії увірвались у місто Радом, продовжили 
переслідувати ворога, гнали його до кордонів Німеччини. Розвідка боєм переросла у 
загальний наступ. У пролом вирушили війська 69-ї армії і 11-го танкового корпусу, у 
безперервних боях були звільнені від окупантів декілька польських міст. Через два 
тижні після початку наступу передовий загін дивізії вийшов до німецького кордону. 29 
січня воїни пересікли річку Одер і вступили на територію ворога. Дивізія зайняла місто 
Штернберг.  

Про те, як батальйон стрімко прорвав оборону супротивника, видно з бойового 
донесення в штаб дивізії: «11.20 14.1.45 р. 215-й полк одним батальйонов (1 сб) після 
25-хвилинної артпідготовки у 8.50 перейшов у рішучу атаку на ділянці Левецько-Нова. 
У 9.00 оволодів 1-ю лінією траншеї супротивника, 9.25 – 2-ю лінією, в 10.30 – 3-ю 
лінією траншей і до 11.00 досяг рубежу відмітки 162,8, де закріпився відповідно усного 
наказу командира дивізії» [13]. 

Донесення політвідділу дивізії від 15 січня 1945 р., відтворює незабутню сторінку 
з бойового літопису гвардійського батальйону. «Бійці, сержанти і офіцери 1-го 
батальйону в боях з німецько-фашистськими загарбниками показали масовий героїзм, 
зразки доблесті і хоробрості. Їх бойова дружба, згуртованість навколо свого командира, 
точне і чітке виконання наказів, а також високий наступальний запал дозволили 
успішно виконати поставлене завдання. Батальйон прорвав сильно укріплену оборону 
супротивника забезпечив просування уперед усіх частин і підрозділів дивізії» [14].  

Ось дві оцінки тих подій. Маршал Радянського Союзу Г.К.Жуков: «Атаку 
розвідувальних батальйонів супротивник не витримав і почав відходити з переднього 
краю у глибину... Прорив розвивався нормально, а ми зекономили багато тисяч тонн 
снарядів, які стали у нагоді пізніше» [15]. Генерал вермахту Ф.Меллентін: «Руський 
наступ розвивався з невиданою силою і стрімкістю... Неможливо описати усього, що 
відбулось між Віслою і Одером у перші місяці 1945 року. Європа не знала нічого 
подібного з часів Римської імперії» [16].  

Рідкісний випадок: ще не закінчилась операція, а командир 77-ї гвардійської 
стрілецької дивізії генерал Василь Аскалепов представляє 215-й полк до нагородження 
орденом Червоного Прапору. Ось рядки з нагородного листа: «з 14 по 27 січня знищено 
до 450 ворожих солдатів і офіцерів, взяти полоненими 900 осіб, захоплені 11 складів, 72 
гармати, 10 мінометів, 66 кулеметів, 600 гвинтівок, 88 автомашин, звільнені сотні 
населених пунктів». Того ж дня командир 25-го стрілецького корпусу генерала Барінов 
поставив на представлення резолюцію: 215-й  гвардійський стрілецький полк гідний 
урядової нагороди [17]. 19 лютого Президія Верховної ради СРСР нагородила полк 
орденом Червоного Прапору. А командир полку гвардії полковник Микола Биков став 
Героєм Радянського Союзу.  
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Військова Рада 69-ї армії обговорюючи підсумки Вісло-Одерської операції, 
прийняла унікальне рішення: нагородити увесь особовий склад батальйону – а це 350 
осіб! – орденами Слави ІІІ ступеня; усіх командирів рот – орденами Червоного 
Прапору; а усіх командирів взводів – орденами Олександра Невського. І надалі 
іменувати цей підрозділ «Батальйоном Слави». Під час оформлення документів 
виявилось, що хтось вже був нагороджений орденом Слави ІІІ, а то і ІІ ступеня. Їх 
нагородили відповідно орденами ІІ і І ступеня. Так у батальйоні з’явились три повних 
кавалери ордена Слави – стрілок Р.Авезмуратов, сапер С.Власов, артилерист 
І.Яновський. Військова рада армії направила до Президії Верховної ради СРСР 
представлення на присвоєння звання Героя Радянського Союзу комбату Борису 
Ємельянову і командиру взводу Михайлі Гурьєву. У документах відзначалось, що 
Гурьєва було поранено 12 разів, і завжди він повертався до своєї частини. Усього за 
війну він отримав 17(!) поранень, не залишив військову службу і після Перемоги і 
звільнився підполковником запасу [18].  

Скільки різноманітних за складністю бойових завдань прийшлось вирішувати 
батальйону, скільки героїчних подвигів було здійснено в боях під Сталінградом і на 
Курській дузі, при форсуванні Дніпра і звільнення Польщі, у Вісло-Одерській операції. 
Матеріали політдонесень і інші документи дають можливість розширити, доповнити 
деякі повідомлення про людей та подіях тих днів. Ось що повідомляють про це скупі 
рядки фронтових донесень: «При штурмі Казачого кургану в донському степу усім 
полком вишибали супротивника з паруючої висоти. Але саме 1-му батальйону наказали 
закріпитися там. Марними виявились спроби ворога повернути себе цю позицію» [19].  
«... 1-й батальйон, посаджений на машини і підсилений артилерією, плавзасобами і 
саперами, з ходу вийшов до водного рубежу, формував його, захопив важливий 
плацдарм і утримав його» [20]. «14 липня 1943 р. в бою за село Сивково Курської 
області смертю хоробрих пав червоноармієць А.Ломакін. Забезпечуючи успіх наступу 
своєї роти, він груддю закрив амбразуру ворожого доту, повторивши безсмертний 
подвиг Олександра матросова. Комуністу А.Ломакіну після було присвоєно звання 
Героя радянського Союзу» [21]. Не залишає байдужим і описання дій комсомольця 
рядового А.Лукашевича. Цілуючи край бойового прапору, він помітив випавшу з 
бахроми золоту нитку. Бережно піднявши її, сховав на груді і сказав: «Дістану, коли 
буду на землі фашистського звіра» [22]. А на початку бою одним з перших піднявся в 
атаку.  

Про високий бойовий запал, політичний підйом і патріотизм воїнів батальйону 
свідчить, приміром, вже той факт, що більше 30 бійців, яких було поранено під час 
атаки, відмовились йти до санчасті, вони залишились в строю і активно продовжували 
виконувати поставлене завдання. 

Після війни на одній з зустрічей ветеранів колишньому командиру полка Герою 
Радянського Союзу полковнику у відставці М.Бикову задали питання: «Чому часто-
густо відбувалось так, що на «найгарячих» завданнях опинявся 1-й батальйон?» Биков 
відповів: «Я вірив у Ємельянова і його солдатів, покладався на них, втім і як на увесь 
особовий склад полку. Хіба тільки іноді віддавав їм перевагу виключно в інтересах 
справи. Це був по-справжньому перший батальйон, батальйон стрімкої атаки» [23].  

Під час Вісло-Одерської операції на двох фронтах загибли 43251 боєць і 
командир. І ще без малого 150 тисяч отримали поранення; не усі з них повернулись у 
строй після лікування. В боях за звільнення Польщі загибло 600 тисяч солдатів і 
офіцерів [24]. Сотні, тисячі таких батальйонів, як батальйон Бориса Миколайовича 
Ємельянова, брали участь у тій битві, проявляючи героїзм і військову майстерність. І ті, 
хто впав, не добіг до першої німецької траншеї, і ті, хто зустрівся з американськими 
солдатами на Ельбі, своєю кров’ю, а то й життям, зробили великий внесок до нашої 
спільної Перемоги.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассказывается о подвиге 215-го гвардейского стрелкового полка, весь 
личный состав которого за проявленный героизм во время Висло-Одерской операции 
был награжден орденами Славы разных степеней и вошел в историю Великой 
отечественной войны как «батальон Славы». 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Висло-Одерская операция, 
«батальон Славы».  

 
SUMMARY 

The article tells about the heroism of 215-th Guards Rifle Regiment, the personnel of 
which is for his heroism during the Vistula-Oder operation was awarded the Order of Glory of 
different degrees and entered the history of the Great Patriotic War as the "Battalion of 
Glory." 

Keywords: Great Patriotic War, the Vistula-Oder operation, "Battalion of Glory." 
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РОЛЬ ОБРАЗУ ВОРОГА В РАДЯНСЬКІЙ  
ІДЕОЛОГО-ПРОПАГАНДИСТСЬКІЙ РОБОТІ (1933-1941 рр.) 

 
К.О.Галка 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано внутрішні механізми витоків трансформації образу 
Німеччини в загальному контексті «образу ворога» радянської пропаганди у 1933-1941 
рр., з’ясовано характерні ознаки дефініції «образ ворога», розглянуто особливості його 
становлення та трансформації в конкретно-історичних умовах СРСР; виявлено 
мобілізаційний потенціал образу Німеччини як образу ворога та його подальшої 
метаморфози у масовій свідомості радянських громадян. 

Ключові слова: радянська пропаганда, ідеологічна робота, «образ ворога», «образ 
Німеччини» 

 
Актуальність обраної теми, перш за все, зумовлена тією особливою роллю, яку 

відіграє в сучасному суспільстві ідеологема «ворога». Слід звернути увагу на її 
важливий соціально-антропологічний прояв: пластичність соціальної природи людини 
пов’язана не з продуктивною здатністю й готовністю до інновацій, а з 
традиціоналістичними уявленнями про соціальний світ, підґрунтям якого є модель 
«свій-чужий». Семантичний комплекс значень «ворога» встановлює зв’язки між 
соціумом («ми») та владою, яка репрезентується для захисту інтересів кожної людини, 
що входить у це «ми». При цьому дії влади символічно забарвлюються. За твердженням 
російського дослідника Л.Гудкова, вже сама по собі поява риторики ворога, є 
симптомом важливих соціальних процесів – масової консолідації мобілізаційного типу, 
блокування інновацій, консервації архаїчних уявлень і ритуалів [1]. Актуалізація 
«образу ворога» є найбільш характерною саме для тоталітарних режимів, зокрема, для 
радянського періоду сталінізму.  

Враховуючи специфіку обраної теми дослідження, зрозуміло, що спеціальних 
цілеспрямованих наукових розвідок в радянській історіографії бути не могло. Проте, в 
сучасній історичній науці ця проблема розроблена досить ґрунтовно. В першу чергу, 
треба виокремити наукові пошуки російських істориків, які започаткували 
дослідницький напрям вивчення «образу ворога». Так, у написаних з позицій воєнної 
антропології роботах О.С.Сенявської простежується динаміка образу ворога в 
громадській думці радянського та російського суспільств у війнах ХХ століття [2]. 
Образ Німеччини розглянуто у трудах В.А.Нєвєжина. Автор зосереджує увагу на 
вивченні проблематики радянської пропаганди та ідеологічної підготовки до війни 
наприкінці 1930-х – початку 1940-х років [3]. Вивченню механізмів формування, 
функціонування, динаміки та трансформаційних змін зовнішньополітичних образів і 
стереотипів на матеріалах російської історії присвячені наукові пошуки А.В.Голубєва 
[4]. В сучасній українській історіографії варто виокремити наукові розвідки 
М.В.Коваля [5]. Вивчаючи ситуацію в Україні в Другій світовій та Великій Вітчизняній 
війнах, він аналізує радянську пропаганду передвоєнного періоду та початку війни. 
Духовному життю населення України в роки Другої світової війни присвячене наукове 
надбання І.М.Грідіної [6]. Авторка осмислюючи ідеологізацію духовного життя 
радянського суспільства, зосереджується на передвоєнній пропаганді в СРСР. У той же 
час деякі аспекти співвідношення «образу ворога» до «образу Німеччини» в радянській 
пропаганді напередодні Великої Вітчизняної війни докладно вивчені ще не були.  

© Галка К.О., 2013 
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Мета статті – розглянути внутрішні механізми витоків трансформації образу 
Німеччини в загальному контексті «образу ворога» радянської пропаганди у 1933-1941 
рр. Задля цього необхідно виконати наступні завдання: з’ясувати характерні ознаки 
дефініції «образ ворога»; розглянути особливості його становлення та трансформації в 
конкретно-історичних умовах СРСР; виявити мобілізаційний потенціал образу 
Німеччини як образу ворога та його подальшої метаморфози у масовій свідомості 
радянських громадян. Джерельну базу склали директивні документи керівних 
державних і партійних органів, програмні виступи керівників партії та держави, 
матеріали періодичної печаті. 

Перш ніж розглядати ознаки, які характеризують «образ ворога», цікаво було б 
з’ясувати ґенезу цього феномену. Війни та військові конфлікти формують вкрай 
негативний образ супротивника, який є максимально схематичним і спрощеним. Та такі 
гострі почуття у широких прошарках населення, зазвичай, не можуть виникати і 
розповсюджуватися самі по собі. Їх формує потужній пропагандистський апарат 
держави, засоби масової інформації тощо. На думку О.С.Сенявської це зумовлено 
низкою причин: передвоєнні стереотипи держав та народів-супротивників дуже рідко 
бувають настільки негативними, наскільки це необхідно для ведення війни, а потому 
потребують «корегування». Обмежений термін, у який необхідно створити відповідні 
уявлення про ворога, охоплення ними всіх категорій населення (масовий характер), 
штучність цих конструкцій – все це сприяє тому, що із стихійного стереотипу «образ 
ворога» перетворюється на ідеологему [7]. 

Так формується штучний пропагандистський образ ворога. Інколи він може 
формуватися заздалегідь, під час пропагандистської роботи проти «потенційного 
супротивника». В конкретно історичних обставинах 1920-х – 1930-х рр. в Радянській 
державі у масову свідомість запроваджувалася певна мобілізуюча ідеологема про 
«вороже капіталістичне оточення», яка легітимізувала новий соціальний лад з його 
репресивним апаратом. «Вороги» стають одним з ключових чинників формування 
радянської ідентичності. Увесь семантичний простір тоталітарної пропаганди задано 
розгортанням двох ключових метафор – «будівництво нового суспільства» і «фронт» 
(були ідеологічний, науковий, театральний, літературний, педагогічний, культурний, 
аграрний та інші «фронти») [8]. Вони складали єдиний смисловий комплекс: 
будівництво нового життя відбувалося в екстремальних умовах. Постійна загроза 
зовнішнього вторгнення перетворювала образ зовнішнього ворога в усталений елемент 
масової радянської свідомості того часу, який виконував функцію соціальної 
мобілізації. «Ворог» стає незбіжним атрибутом реальності в тоталітарному суспільстві, 
одним з важливіших елементів організації репресивного режиму. 

Л.Гудков виокремлює функції «ворога»: «1) бути умовою тотальної постійної, але 
істеричної мобілізації суспільства для оборони країни; 2) задавати фокуси негативної 
ідентифікації (різні типи ворогів пов’язані між собою та підтримують один одного). 
Війна не процес, а стан суспільства. Зовнішні (але не внутрішні) «вороги» періодично 
змінюються – одна ворожа держава заміщується іншою. 3) «каналізувати» страх та 
відводити агресію, яка йде з боку «ворожих» держав у бажане русло, відповідно до 
владних розпоряджень; 4) дробити, забезпечувати парцеляцію індивідуальної 
свідомості з метою подолати критичне раціональне мислення, ізолювати суб’єкт від 
будь якої неконтрольованої інформації, підсилити «абсолютність» владних настанов 
тощо.» [9]. 

Для розуміння «роботи», «дії» й потенціалу «образу ворога» цікавими є свідчення 
так званих «ренегатів» – людей, які раніше були прихильниками компартій або лівих 
соціалістів, та на собі дізналися, що таке тоталітарний режим, внутріпартійна 
одностайність, масовий терор, режим хронічної мобілізації. Найбільш глибоко ідея 
тоталітаризму, як визначеного режиму влади, і як практики репресивного контролю над 
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свідомістю, представлена у Дж.Оруелла. Так, його «1984» –  роман про технології 
знищення суб’єктивності людини. Оруелл виходив з тези про самоцінність влади в 
тоталітарних режимах, які не мали інших цінностей, окрім самої влади. Саме цим 
тоталітаризм відрізняється від деспотії, абсолютизму чи диктатури. Тоталітаризм 
(закрита, ієрархічна, централізована і монополізована влада репресивно-
бюрократичного режиму) спрямований перед усім на контроль свідомості. Головна 
задача режиму – профілактика інакомислення, ухилення від курсу керівництва та 
незбіжне покарання за відступництво. Для Оруелла принципово важливим був досвід 
СРСР, єдиної країни, яка напередодні Другої світової війни перейшла з одного табору в 
інший, а також – той шок, який відчули на собі західні комуністи під впливом зигзагів 
політики радянського керівництва в 1939-1941 рр. [10]. На перший погляд боротьбі із 
зовнішнім ворогом підкорені й економіка, й організація суспільства, але більш 
глибинні причини створення цього образу, на думку Оруелла, криються саме у 
створенні певної атмосфери ненависті, страху, подавленої агресії та хронічної бідності 
й нужденності [11]. Саме в таких умовах можна було добиватися такого управління 
свідомістю, який втілювався в тезі: «правда є те, що вважає правдою партія». Дж. 
Оруелл підкреслює, що тут не йдеться про «маніпуляцію свідомістю», а про абсолютно 
усвідомлений вибір поведінки «справжнього партійця», який потребує акту прояву 
його власної волі. «Висуваються догми, які не підлягають обговоренню, але ж, які 
змінюються з дня на день. Догми потрібні, оскільки потрібна абсолютна слухняність 
підданих. «Ворог» – це умова, яка диктує певні правила поведінки…» [12]. 

Жорстокість й підозрілість формують основу специфічної особистісної 
ідентичності «справжнього партійця». Це стає стандартом для роботи з кадрами 
(включаючи і високоспеціалізовані, як то наука), для соціальної селекції в 
управлінських структурах тощо. Так, для просування по кар’єрним сходинкам 
необхідним стає не професійна компетентність, а лояльність, точніше особиста 
відданість режиму. Ці принципи масово тиражувалися й впроваджувалися. Протягом 
1920-х – 1930-х рр. були створені структури масової політичної соціалізації і 
виховання. Вони увібрали в себе всі рівні освітніх установ, політвідділи у всіх закладах, 
механізми контролю і репресій, чіткий ієрархічний порядок (номенклатура, 
господарсько-управлінські структури тощо), загальну організацію військової 
підготовки на всіх рівнях суспільства, яка забезпечувала різні форми мобілізації 
населення. Тільки у комплексі ця система могла створити абсолютно штучний простір, 
у якому постійно діяли «вороги», здебільше міфічні, інколи справжні, як внутрішні, так 
і зовнішні. 

Спрямовувалася агітаційно-пропагандистська робота не лише на апарат партійно-
державного управління, а й на залежні від влади групи населення з обмеженими 
соціальними, культурними та інтелектуальними ресурсами, які знаходилися в 
інформаційному вакуумі. Головну ж аудиторію пропаганди складали, передусім, ті 
соціальні групи, які характеризує швидка вертикальна мобільність, які були повністю 
зобов’язані владі, та які ідентифікували себе з соціальною системою («нова радянська 
людина»). В першу чергу це швидкозростаюча категорія робітничої молоді, радянські 
спеціалісти тощо. Без соціального середовища риторика «ворога» не була б 
ефективною. Формувався образ «ворога» усіма засобами ідеологічної пропаганди, які 
робили акцент на класовому протистоянні СРСР та ворожого капіталістичного 
оточення. Найбільш ефективним для того періоду було використання, мабуть, самого 
доступного, розповсюдженого, популярного, авторитетного і масового 
пропагандистського засобу – суспільно-політичної преси. 

Тепер постає питання: як «образ ворогу», який формувався разом з тоталітарною 
системою, як його невід’ємна складова, співвідносився з образом конкретної держави – 
з «образом Німеччини»? Серед зовнішніх ворогів, Німеччина займала особливе місце. 
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У Першій Світовій вона була ворогом царської Росії. Але ж саме Німеччина була 
першою державою, яка визнала Радянську Росію де-юре. Певною мірою обидві країни 
були зацікавлені у співробітництві, зокрема, у воєнно-технічному. Воно було дуже 
непростим, але розвивалося протягом одинадцяти років. З приходом у 1933 р. до влади 
націонал-соціалістів на чолі з Гітлером, взаємостосунки двох країн змінилися, 
підсилилася ворожа пропаганда з двох боків – антирадянська в Німеччині та анти 
германська, яка набула характер антифашистської, в СРСР. 23 червня 1933 р. в 
«Правді» була опублікована стаття Г.Е.Зиновьєва «К вопросу об иностранной политике 
германского фашизма», в якій було викладено основні постулати нацистської доктрини 
[13]. Ідеологічна і політична різнополюсність режимів в СРСР та Німеччині не могли 
не призвести до їх протистояння. Як зазначає О.С.Сенявська, на середину 1930-х рр. 
між двома державами йшла справжня пропагандистська війна. В інструкції імперського 
Міністерства пропаганди від 31 березня 1937 р. зазначалося: «Боротьба проти світового 
більшовизму – генеральна лінія німецької політики» [14]. В свою чергу в Радянському 
Союзі засоби масової інформації характеризували Німеччину як вкрай агресивну 
державу та потенційного воєнного супротивника СРСР. У відомому 
пропагандистському фільмі «Если завтра война» з легкістю можна було впізнати 
Німеччину у якості ворога.  

Однак напередодні війни невдачі у пошуках союзників серед країн Заходу, які 
фактично підштовхували Німеччину до експансії на Схід проти СРСР, змусили 
радянське керівництво піти на підписання пакту про ненапад 23 серпня 1939 р. 
Укладення Пакту «Молотова-Риббентропа» призвело до стрімкого згортання анти 
германської та антифашистської пропаганди в країні. Це, поза сумнівом, привнесло 
певну дезорганізацію у масову свідомість, і у діяльність пропагандистських структур. 
14 червня 1941 р. в газетах «Правда» та «Известия» було опубліковано повідомлення 
ТАРС зі спростуванням чуток про загрозу війни між СРСР та Німеччиною: «По данным 
СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о 
ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о 
намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой 
почвы…» [15].  

Отже, такі метаморфози «образу Німеччини» мали страшні наслідки. Мільйони 
радянських людей довіряли тому «що пишуть газети». У такий спосіб у свідомість 
населення вносилась ідея про германських «братів по класу». В радянській пропаганді 
наголос робився на класовій солідарності, а з германської сторони ідеологічна 
спрямованість була на її виключність та національно-расове верховенство Німеччини. 
Прозріння наступило дуже скоро.  
 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются механизмы трансформации образа Германии в общем 
контексте «образа врага» советской пропаганды в 1933-1941 гг. Рассмотрен его 
мобилизационный потенциал и дальнейшие метаморфозы в массовом сознании 
советских граждан. 

Ключовые слова: советская пропаганда, идеологическая, «образ врага», «образ 
Германии». 

 
SUMMARY 

In article there are investigated the mechanisms of transformation of the image of 
Germany in the overall context of "enemy image" of Soviet propaganda in 1933-1941.  Its 
mobilization potential and further metamorphosis in the mass consciousness of Soviet citizens 
are considered. 

Key words: soviet propaganda, ideological work, "enemy image", "image of Germany". 
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ОБОРОННО-МАСОВА  РОБОТА В УРСР В РОКИ ПЕРЕДВОЄННИХ 

П'ЯТИРІЧОК: НА МАТЕРІАЛАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
Е.Б. Алієва  
 
АНОТАЦІЯ  

 У статті автором зроблена спроба детально та якомога більш вичерпно 
проаналізувати чинники, які протягом передвоєнних п’ятирічок впливали на 
розгортання оборонно-масової роботи,  як у межах усієї радянської держави, так і на 
регіональному рівні. Основою студії є  теза, що оборонно-масова  робота серед 
населення була важливою складовою загального ідеологічного виховання громадян 
СРСР. У статті основний акцент зроблено на заходи щодо фізкультурного виховання 
населення країни, що були одним з основних напрямків оборонно-масової роботи в 
цілому. 

Ключові слова: передвоєнні п’ятирічки, оборонно-масова робота, ТСОАВІАХІМ, 
Автодор, Всевобуч, Доброхім СРСР, «Готовий до протиповітряної і протихімічної 
оборони». 
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Роки державотворення наочно продемонстрували, що ефективність 
інституціональних перетворень переважно зумовлена якістю людського потенціалу, 
станом суспільної свідомості, спрямованістю духовної життєдіяльності суспільства. За 
цих умов на початку ХХІ сторіччя перед Україною постає необхідність розв’язання на 
державному рівні нагальних проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та 
формуванням національної свідомості населення, як основи консолідації суспільства та 
зміцнення країни. Особливу увагу з огляду на це потрібно приділяти саме молоді. 
Патріотичне виховання підростаючого покоління сьогодні є одним з пріоритетів 
гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки країни, 
підтвердженням чого є її історичний досвід. Саме в роки перших п’ятирічок 
відбувалося становлення та розвиток широкого оборонно-масового руху. Провідне 
місце в цій роботі належало добровільним оборонним товариствам – ТСОАВІАХІМУ, 
Автодору, Доброхіму тощо. Неупереджене вивчення та об’єктивне осмислення 
позитивного та негативного досвіду радянської оборонно-масової роботи у роки 
перших п’ятирічок, враховуючи регіонально-політичні та регіонально-культурні 
відмінності, становить не тільки науковий інтерес, але й має суттєве практичне 
значення.   

В історіографії досліджуваної проблеми можна виділити три традиційні етапи: 
перший охоплює період кінця 1920-х – середини 1950-х рр., наступний – другу 
половину 50-х – першу половину 80-х рр. ХХ ст., третій, сучасний етап,  починається з 
1985 року. Ця схема збігається з періодизацією вітчизняної історичної науки, яка, 
здебільшого відповідає головним етапам історії суспільства.  

Проблема військово-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи 
привертала неабияку увагу багатьох вчених, насамперед радянського періоду [1]. 
Звісно ж, за об’єктивних умов дослідження цих істориків мали яскраве ідеологічне 
забарвлення та репрезентували лише досягнення радянської влади в царині оборонно-
масової роботи з цивільним населенням країни. Лише після славнозвісного квітневого 
пленуму ЦК КПРС 1985 року на новому рівні почали розроблятися проблеми 
оборонно-масової роботи в СРСР та УРСР в роки довоєнних п'ятирічок [2]. На цьому 
історіографічному етапі виходять друком дослідження, які мають своїм об’єктом 
вивчення регіон саме українського Донбасу [3]. На регіональному рівні проблему 
спортивного руху Донбасу в  період з  1917-1930 рр. детально охарактеризував у своїх 
дослідженнях О.М. Гальченко [4].  

Отже, тема оборонно-масової роботи 20 – 30-х  рр. ХХ ст. хоча й досліджувалася 
вітчизняними науковцями, але, була студійована дещо фрагментарно та перебувала на 
периферії наукового обігу. Актуальність проблеми, а також відсутність спеціального 
дослідження з окресленої проблематики зумовили її вибір як предмету дослідження. 

Метою нашого дослідження є окреслення основних рис державної політики щодо 
оборонно-масової роботи та аналіз якості втілення основних директив центральної 
влади в життя місцевою владою загалом в країні та у межах Донецької області. 
Зважаючи на обмежений обсяг статті, акцентується увага на спортивно-масовому 
аспекті цієї діяльності.  

Вирішення проблеми підготовки масових бойових резервів було знайдено 
Комуністичною партією ще під час Громадянської війни.  Воно полягало у поєднанні 
позавійськового й військового способів і мало форму створення абсолютно нових 
органів загального військового навчання працівників (Всевобуч), без відриву їх від 
виробництва. Всевобуч був невичерпним джерелом забезпечення Червоної Армії 
військово-підготовленим поповненням. До середини 1920-х рр. з'являється велика 
кількість різних громадських організацій (на кшталт ТСОАВІАХІМу), що й вирішували 
цю проблему. Відділи Всевобуча створювалися при окружних, губернських, міських, 
повітових і районних військових комісаріатах. Обов'язково всі партійні, комсомольські, 
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радянські, господарські органи впроваджували діяльність з військової підготовки й 
військово-патріотичного виховання населення. Першим документом, де постало 
питання про створення таких громадських організацій, була Конституція РРФСР 1918 
р. стаття 16, в якій свобода спілок гарантувалася лише працівникам. Громадські 
організації, до яких належали оборонно-масові товариства, згідно з законами 1920 – 
1930-х рр. піддавалися подвійному контролю, як з боку державних органів, так і з боку 
робітників, селян і колгоспників. Такий адміністративний контроль повинен був 
забезпечити «жорстке пролетарське керівництво». Прикладом цього може слугувати 
постанова ВЦВК та РНК РСФСР від 3 серпня 1922 р. «Про затвердження та реєстрацію 
товариств та союзів та порядок нагляду за ними» [5], у якій, зокрема, був чітко 
прописаний згаданий вище механізм подвійного контролю за добровільними 
організаціями, здійснюваний «класово надійними» громадянами та правлячою партією. 
Циркуляр НКВС від 1 червня 1925 р. «Про порядок нагляду за товариствами» 
зобов'язував кожну громадську організацію інформувати адміністративний відділ 
НКВС про загальні збори за три дні до їх скликання [6].  

Отже, у 1920 – і рр. була створена система правового й адміністративно-
політичного контролю над оборонно-масовою роботою. У правовій базі, насамперед у 
системо формувальному положенні «Про добровільні товариства» від 30.08.1930 р., був 
закладений класовий принцип [7].  

Велику роль у здійсненні військового навчання робітників відіграли громадські 
оборонні організації, такі як ТСОАВІАХІМ, Автодор, Товариство Червоного Хреста, 
спортивні клуби та товариства.  

19 травня 1924 р. було створено Товариство друзів хімічної оборони та хімічної 
промисловості (Доброхім СРСР). У травні 1925 р., щоб уникнути паралелізму в 
діяльності оборонних організацій, ЦК РКП (б) прийняв рішення про об'єднання 
Товариства друзів повітряного флоту та Доброхіму СРСР в єдине Товариство друзів 
авіаційної та хімічної оборони й промисловості - АВІАХІМ. 23 січня 1927 р. на 
засіданні I Всесоюзного з'їзду АВІАХІМУ на підставі доповіді Наркома з військових і 
морських справ К.Є. Ворошилова було прийнято рішення об’єднати обидва 
громадських товариства в одне під назвою: «Союз Товариств сприяння обороні та 
авіаційно-хімічному будівництву СРСР» скорочено ТСОАВІАХІМ СРСР [8].  

Військова підготовка трудящих в системі ТСОАВІАХІМУ здійснювалася в 
гуртках військових знань (ГВЗ). Створювалися гуртки двох типів: початкових і 
поглиблених  знань. До перших залучали осіб, зовсім незнайомих з військовою 
справою, до других – осіб, випускників гуртків початкового типу. Значне зростання 
кількості ГВЗ сприяло активізації у проведенні оборонних заходів у 1927-1928 рр., а 
саме щорічного «Тижня оборони». Поряд з гуртками військових знань, певне 
поширення набуло навчання в літніх таборах ТСОАВІАХІМУ. Комплектування 
учасників табірних зборів здійснювалося, насамперед, завдяки залученню робітників за 
принципом добровільності військового навчання під час відпусток. Тривалість зміни в 
таборах ТСОАВІАХІМУ становила 12 днів [9].   

Постанова ЦК ВКП (б) і РНК СРСР «Про ТСОАВІАХІМ» (8 серпня 1935 р.) 
закликала цю організацію сконцентрувати всі свої сили на підготовці  резервів для 
армії та флоту. Саме в кінці 1930-х рр. ТСОАВІАХІМ перетворився на потужну 
воєнізовану організацію. У цей період навчання в ТСОАВІАХІМі проходило покоління 
радянських громадян, яке й відчуло на собі основний тягар початкового періоду 
Великої Вітчизняної війни. Одним із головних завдань організацій ТСОАВІАХІМу 
стала допризовна підготовка молоді та підготовка резерву для армії та флоту, тобто – 
підготовка військовозобов'язаних та мобілізованих. В організаціях Тсоавіахіму було 
підготовлено до 80% військовослужбовців сухопутних військ і флоту і до 100% кадрів 
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авіації. Отже, що держава передала громадській організації частину функцій із 
зміцнення обороноздатності країни. 

В Донецькій області, наприклад, у 1936 р. місцева організація ТСОАВІАХІМу 
нараховувала 162 тис. осіб,  порівняно з 1924 р., коли кількість членів у оборонно-
масових організаціях області становила 34 тис. осіб [10]. Напередодні Великої 
Вітчизняної війни кількість тсоавіахімовців зросла до 174 тис. осіб [11]. Як і всюди в 
країні, активно пропагувався принцип щодо перетворення кожного міста, заводу, 
колгоспу, радгоспу в «фортецю оборони». На території області діяло у 1936 р. 246 
авіахімічних гуртки, 5 авіамодельних гуртків, 22 авіахімічні кабінети та 1 авіахімічна 
майстерня [12], у середині 20-х рр. ХХ ст. було організовано лише 28 авіагуртків, 
планерних гуртків було ще менше – 16. Отже, констатуємо кількісне зміцнення 
оборонно-масової роботи в Донецькій області, зумовлене, вочевидь, передчуттям 
зовнішньої загрози.  

Разом з масовим навчанням трудящих військовій справі, організації 
ТСОАВІАХІМу розпочали роботу з підготовки цивільного населення до протихімічної 
та  протиповітряної оборони. Особливо активізувалася ця робота після затвердження 
Центральною радою ТСОАВІАХІМу у вересні 1934 р. норм комплексу «Готовий до 
протиповітряної і протихімічної оборони», а в 1935 р. саме ця організація заснувала 
нагрудний знак «Готовий до ППХО». Оборонне товариство не тільки навчало 
населення правилам протиповітряної і протихімічного захисту, а й організовувало 
походи, у яких брали участь широкі верстви населення, створювало групи й команди 
самозахисту, організовувало всесоюзні хімічні змагання. У 1936 р. в Донецькій області 
діяло 97 загонів ПВХО [13]. 

Одна з яскравих сторінок історії Оборонного товариства - сприяння розвитку 
вітчизняної авіації та авіаційних видів спорту. Саме ТСОАВІАХІМ був ініціатором 
створення серії легкомоторних літаків, без яких було б неможливим масове навчання 
трудящих авіаційній справі.  

Отже, основними формами і напрямками оборонно-масової роботи серед 
населення у міжвоєнні роки були: 

- морально-політична та психологічна підготовка, яка посідала  провідне місце у 
всьому процесі ідейного гартування молоді. Результатом її здійснення бачилося 
формування в молоді морально-політичних якостей захисника Батьківщини, готовності 
зі зброєю  в руках захищати свою Вітчизну. Втілювався цей стратегічний напрямок 
оборонно-масової роботи у життя мережею гуртків військових знань на промислових 
підприємствах, при установах та навчальних закладах; 

- військова підготовка населення, що приймала форму військових походів та 
військових  польових навчань, які також були розповсюдженими на той час; 

- на селі діяльність ТСОАВІАХІМу була репрезентована таким заходом, як  «Засів 
гектара оборони» - це був посів зернових та інших культур для фонду оборони: 
отримані кошти йшли на навчальні посібники, зброю для гуртків і військово-
навчальних пунктів; 

- особливе місце в оборонно-масовій роботі посідала підготовка пілотів через 
спеціально створену систему аероклубів та курсів льотних і технічних шкіл військово-
повітряних сил;  

- з 1938 р. почалася масова підготовка медико-санітарних кадрів товариствами 
червоного хреста; 

- найважливішим напрямом оборонно-масової роботи  добровільних товариств 
була агітаційно-пропагандистська робота, що здійснювалася через лекційну 
пропаганду; 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  183

- широкого розповсюдження серед  населення країни наприкінці 20-х – 30-х рр. 
ХХ°ст. здобула фізкультурна підготовка та популяризація військово-прикладних видів 
спорту як форма оборонно-масової роботи.  

   У 1925 р. Центральний Комітет Комуністичної партії  визначив, якою повинна 
бути радянська фізична культура і яку роль вона відігравала в житті радянської 
держави [14].   Відтоді Комуністична партія впевнено взялася  регулювати спортивно-
масову роботу в країні. Партія керувала повсякденною діяльністю фізкультурних 
організацій і установ, фізичним вихованням у навчальних закладах, фізичної 
підготовкою у Збройних силах країни. Особливого значення щодо цього питання влада 
надавала  діяльності первинних партійних організацій  на підприємствах, а також 
районних і обласних комітетів партії. Більшу частину роботи вони здійснювали через 
комсомольські, профспілкові та інші громадські організації.  

Комуністична партія активно проявляла себе у фізкультурному вихованні молоді 
за допомогою освітніх установ. Уперше фізичне виховання було введено до навчальних 
планів робітфаків і деяких педагогічних, медичних, сільськогосподарських і технічних 
інститутів країни у вересні 1926 р. [15]. У липні 1929 р. РНК РРФСР прийняла 
постанову про введення занять з фізичного виховання в якості обов'язкового  предмету 
в навчальні плани всіх вишів, що свідчило про намагання влади пристосувати фізичне 
виховання та спорт відповідно до завдань оборонно-масової роботи. 

Положення, постанови та директиви партії та органів державної влади стосовно 
фізкультурно-масової роботи реалізовувалися на практиці завдяки численним масовим 
спортивним заходам, переважно з яскраво вираженим класово-професійним 
характером. Наприклад, перша Всеукраїнська спартакіада, що тривала з 8 по 10 вересня 
1923 р., стала поштовхом для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в 
республіці [16]. Вона мала й велике пропагандистське значення.  Після її проведення 
серед молоді стали дуже популярними різноманітні  фізичні вправи,  юнаки й дівчата 
тренувалася в різних  самодіяльних спортивних гуртках.  

 Комсомольські організації та профспілкові комітети всіляко сприяли створенню 
фізкультурних гуртків й осередків на підприємствах, установах та в навчальних 
закладах. Звичайно, їм бракувало матеріальної бази, фахівців спорту, але у молоді було 
досить молодецького запалу, невичерпної енергії, бажання долучитися до занять 
спортом. Комсомольці-фізкультурники  й стали засновниками спортивної дружби 
молоді міста й села. Спортсмени виїздили до навколишніх селищ, виступали з 
показовими гімнастичними вправами,  організовували перші змагання з сільською  
молоддю, проводили бесіди на спортивні теми, що було складовою оборонно-масової 
роботи, яка поступово охоплювала все більший відсоток населення країни. 

Згідно з резолюцією ХІV Донецької  обласної конференції ВКП (б) (29/XI-5/XII 
1928 р.), окружній раді фізкультури було доручено «все керівництво по фізичному 
вихованню в окрузі» [17], що свідчило про намагання Комуністичної партії 
централізувати діяльність щодо фізкультурного виховання населення. При цій установі 
працювали такі комітети: учбово-технічний, стрілецький, оргбюро та шахова секція. На 
місцях спортивними справами займалися районні та регіональні ради фізкультури.  

Але на практиці якість спортивно-масової роботи в області залишала бажати 
кращого. Та ж сама ХІV Донецька обласна конференція ВКП (б) самокритично 
визнавала, що «практична робота в останній період проводиться дуже кволо, ради не 
мають відповідного кадра робітників» [18]. Йшлося і  про недостатню забезпеченість 
спортивних секцій і відсутність не те що спеціальних приміщень для занять 
фізкультурою, а навіть просто пристосованих для цього споруд. 

Основною формою фізкультурно-масової роботи радянська і галузева влада 
швидко визначила гурткову, однак пошук її змістовної складової виявився більш 
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тривалим та зазнав впливу різноманітних течій, що спричинив впадання у крайнощі та 
часткове застосування в практиці спортивно-масової роботи неспортивних засад.  

У Донецькому окрузі у 1928 р. працював 71 гурток фізкультури: 55 при клубах та 
16 у  сільській місцевості. У гуртках були зареєстровано  24.579 осіб: з них – 4.288-
чоловіків, 1101 – жінок та 16.324 – піонери [18].  У 1935 р. кількість фізкультурних 
гуртків округу зросла до  430  одиниць з 39.459 членами,  у 1936 р. кількість гуртків 
навіть збільшилася – до 532 одиниці,  з 60.554 учасниками [19].  Серед членів гуртків 
переважну кількість становили робітники (66,5%), істотно відставали від них службовці 
– 16,2%, і закінчували цей список селяни – лише 10,6%. Щодо вікової приналежності, 
то найактивнішими членами гуртків була молодь віком 16 -18 років (45,4%), молоді 
люди від 18 до 23 роки посідали друге місце – 42,4%, старше покоління поступалися 
вищезгаданим віковим групам – лише 12,7% [20].  

У 1936°р. фізкультурна робота у області була перебудована за принципом 
добровільних товариств – «Стахановець», «Спартак», «Динамо», «Локомотив», 
«Будівельник». Були побудовані стадіони у Сталіно, Ворошиловграді, Краматорську, 
Макіївці, побудовані водні станції у Маріуполі та Лисичанську [21]. До кінця 1930-х рр. 
Донбас мав у своєму розпорядженні 31 стадіон у промислових містах та робітничих 
селищах, 847 спортивних майданчиків, 7 водних станцій, 131 фізкультурну залу, 2 
будинки фізкультурника, 108 лижних баз, 3 сільські стадіони, 762 спортивних 
майданчики на селі, 2 водні станції та 11 фізкультурних зал у сільській місцевості [22].  

Протягом 1935 р. в Сталінській області було проведено 340 первинних 
фізкультурних змагань, 19 обласних змагань. Наступного року кількість обласних 
змагань зросла до 22 [23]. 

Згідно з постановою Раднаркому СРСР від 26 листопада 1939 р. був прийнятий 
оновлений спортивний комплекс «Готовий до праці і оборони», який містив такі види 
спорту як: штиковий бій, подолання смуги перешкод, фехтування, стрільба, верхова 
їзда та рубка, лижі, кроси, вело - і мотоспорт, боротьба, альпінізм. У 1936 р. у Донбасі 
на відзнаку ГТО 1-го ступеня здали норми 30.112 особи, а на відзнаку другого ступеня 
– 66 осіб [24]. Перед фізкультурними організаціями було поставлено таке завдання: 
залучити якомога більше трудящих, насамперед молоді, до спортивних секцій і команд, 
зацікавити їх військово-прикладними видами спорту. На підставі нового комплексу 
ГТО були переглянуті й доповнені військово-прикладними вправами програми 
навчально-спортивної роботи та змагань. Популярними стали спортивні свята, 
спартакіади, масові кроси. Від літа 1939 р. традиційним став Всесоюзний день 
фізкультурника, підготовка до якого здійснювалася під гаслом «Сьогодні 
фізкультурник - завтра боєць».  

Рушійною силою спортивно-масової роботи серед населення були, вочевидь, 
кадри, що безпосередньо пропагували дух фізичної культури та спорту.  
Республіканська  влада  надала місцевим осередкам широких  повноважень  у справі 
автономної підготовки інструкторсько-фізкультурного складу. У Донецькій області 
всіх зацікавлених спортом обслуговувало 63 інструктора-фізкультурника, з яких лише 
12 - 15 мали спеціальну освіту [25]. Решта закінчила нетривалі курси. Наприклад, для 
підготовки керівників фізкультурою на селі у 1928 р. було організовано тримісячні 
курси, які відвідувало 20 осіб [26]. За станом здоров’я  фізкультурників-інструкторів 
наглядали працівники лікарських кабінетів. Вони здійснювали постійні медогляди та 
антропометричні вимірювання, 60% спортивних кадрів округу було охоплено їх увагою 
[27]. 

Динаміку підготовки фізкультурних  кадрів за період 1934-36 рр. може 
продемонструвати таблиця: 
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Таблиця 1. 
Кадровий склад фізкультурників-інструкторів Донбасу в період 1934-36 рр. 

 

Роки 
Загальна кількість 
фізкультурників-
інструкторів 

Члени 
ВКП(б) та 
ЛКСМУ 

Безпартійні Робітники 

1934 247 95 152 152 

1935 389 132 257 193 

1936 596 236 360 - 
 
Констатуємо наявну суцільну динаміку: рік від року відбувалося розширення 

штату фізкультурників-інструкторів та процент їх залучення до лав Комуністичної 
партії. 

Отже, період передвоєнних п’ятирічок в нашій країні був маркований небаченими 
зрушеннями в усіх галузях життя радянських людей, зумовленими намаганням 
побудувати нову державу ідеальною для кожного «класово свідомого громадянина», 
загальний ентузіазм населення, мілітаризація країни в умовах складної міжнародної 
ситуації  - всі ці чинники впливали на формування державної політики у царині 
військово-патріотичного виховання громадян. Населення, особливо молодь, 
підтримувало ініціативи влади, постійно відбувався пошук нових форм роботи й 
точилася  боротьба за впровадження їх в життя:  активно створювалися  різноманітні 
добровільні оборонні організації, помітним аспектом діяльності яких була спортивно-
масова  робота. Саме у цей період був запроваджений  Всесоюзний фізкультурний 
комплекс «Готовий до праці й оборони», що набув популярності серед молоді, а 
організація  спортивних  товариств профспілок наблизила масову фізкультуру до 
діяльності кожної виробничої галузі. Але треба визнати і деякі недоліки, які, 
безумовно, мали місце: недостатнє фінансування первинних оборонно-масових 
осередків на місцях, низька матеріально-технічна база установ, дещо  формальне 
членство у деяких гуртках, до яких лише записувалися для «масовості», а реальної 
участі не брали, та брак кваліфікованих інструкторів.  

Тема оборонно-масової роботи серед цивільного населення СРСР та УРСР є, на 
наш погляд, перспективною щодо подальшого її наукового вивчення, з огляду на 
велику кількість «білих плям» у студіюванні цієї наукової проблематики, як-от: 
керівництво оборонно-масовою роботою в загальнодержавному масштабі та на 
регіональному рівні, воєнно-патріотична робота профспілок серед трудящих країни, 
діяльність комсомольських та піонерських організацій щодо воєнно-патріотичного 
виховання молоді. Особливий науковий інтерес становить дослідження цих проблем на 
регіональному ґрунті. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье на примере Донецкой области проанализировано состояние оборонно-
массовой работы в годы передвоенных пятилеток. Сделан вывод об определенных 
успехах данной работы, особенно в сфере спортивно-массовой работы, которая 
пользовалась большой популярностью и поддержкой среди молодежи. В статье 
отмечены и недостатки в оборонно-массовой работе среди цивильного населения СССР 
и УССР, такие как: недостаточная материально-техническая база и финансирование со 
стороны государственной власти оборонно-массовых обществ, особенно в сельской 
местности.  
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Ключевые слова: предвоенные пятилетки, оборонно-массовая работа, 
ОСОАВИАХИМ, Автодор, Всеобуч, Доброхим СССР, «Готов к противовоздушной и 
противохимической обороне». 
 
SUMMARY 

In this paper on the example of Donetsk region the author analyzed the defense - mass 
work in the years of the first five-year plans. The conclusion which was made is that there 
was some progress of this work, especially in sports activities, which enjoyed great popularity 
and support among young people. The article noted also the deficiencies in the defense-mass 
work among the civilized people of the USSR and the Ukrainian Soviet Social Respublic, 
such as lack of physical infrastructure and funding from the government's defense of mass 
societies, especially in rural areas. 

Key words: the prewar five-year plans; defense-mass work; The Society for Promotion 
of Defense, Aviation and Chemical Construction; The society of promotion and improvement 
the motoring railways, Vsevobuch, The Society of friends of chemical defense and chemical 
industryу, «Ready for anti-aircraft and anti-chemical defense». 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПІВНІЧНО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ 
ПРОТЯГОМ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 
Ю.Ю. Буряк 
 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена організації перевезень на Північно-Донецькій залізниці 
протягом перших місяців Великої Вітчизняної війни. Особливу увагу в роботі автор 
приділяє військовим та евакуаційним перевезенням. Окремо зображено процес падіння 
вугільних перевезень на магістралі протягом зазначеного періоду. Показано зв’язок 
роботи залізниць з обороноспроможністю країни. 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, Донбас, Північно-Донецька залізниця, 
військові перевезення, евакуаційні перевезення, вантажні перевезення, пасажирські 
перевезення. 

 
З набуттям Україною незалежності перед вітчизняними істориками постала 

проблема об’єктивного висвітлення національної історії радянського періоду. Важким 
випробуванням для нашого народу став початок Великої Вітчизняної війни (ВВВ) та 
тяжкі поразки і швидкий відступ углиб власної території Червоної Армії влітку – 
восени 1941р. Одними з ключових факторів, що впливали на перебіг військових подій 
на німецько-радянському фронті, були транспортне забезпечення армії СРСР та робота 
тилових підприємств, що виготовляли продукцію для фронту. Залізничний транспорт, 
обслуговуючи потреби Донбасу та забезпечуючи зв’язок господарства регіону з 
фронтом, а також з іншими промисловими центрами країни, був одним з головних 
факторів розвитку обороноспроможності СРСР. У перші ж дні війни керівництво 
НКШС (Народний комісаріат шляхів сполучення) зазначило: «Залізнична справа – 
справа військова. Пліч-о-пліч з робітничо-селянською Червоною Армією радянські 
залізничники кують перемогу над кровожерливим ворогом – німецьким фашизмом…» 
[1]. Все це актуалізує дослідження системи перевезень Північно-Донецької залізниці, 
як провідної вантажної магістралі Радянського Союзу, протягом початкового етапу 
Великої Вітчизняної війни. 

Хронологічні межі дослідження: 22 червня 1941 р. – 29 вересня 1941 р. Це період 
від початку війни до розгортання оборони Донбасу, коли почалася Донбасько – 
Ростовська оборонна операція [2, 3]. 

У радянський час цієї теми частково торкалися у своїх роботах М.С. Конарев, Д.К. 
Алдакимов та К.Х. Клименко, П.Ф. Кривонос [4, 5, 6]. Через цензуру та ідеологічну 
ангажованість радянські дослідники приділяли головну увагу трудовим подвигам 
північно-донецьких залізничників, зростанню обсягів роботи магістралі у військових 
умовах, а також загальному внеску працівників Північно-Донецької залізниці у справу 
оборони Батьківщини. В цілому ж їхні висновки базуються на планових показниках та 
йдуть урозріз із фактичним падінням перевезень вугілля та металів, як основного 
вантажу донецької магістралі, протягом початкового етапу війни. У пострадянський час 
комплексних досліджень з історії залізниць Донбасу періоду ВВВ не проводилося. 
Дослідник І. Мазило не виходить за межі радянської концепції викладення історії 
залізничного транспорту регіону [7]. Таким чином ця тема не була предметом окремого 
наукового дослідження, що становить наукову новизну сучасних досліджень. 

Мета роботи – створення нового концептуального погляду щодо організації 
перевезень Північно-Донецької залізниці протягом червня – вересня 1941 р., виявлення 
факторів, що вплинули на військові, евакуаційні, вантажні та пасажирські перевезення 
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магістралі протягом зазначеного періоду. Для досягання цієї мети автор проаналізував 
статистичні матеріали щодо обсягів навантаження на Північно-Донецької залізниці та 
звіти з організації перевезень управління магістралі, що знаходяться на зберіганні у 
Державному архіві Донецької області і Секторі архівів Державного підприємства 
«Донецька залізниця», за вище вказаний період. Слід зазначити, що частина цих 
документів була засекречена до недавнього часу і вводиться у науковий обіг вперше. 

Велика Вітчизняна війна докорінно вплинула на роботу всіх галузей народного 
господарства СРСР. В результаті змінився характер перевезень на всіх залізницях 
країни – військові вантажі вийшли на перше місце. На Північно-Донецькій залізниці всі 
розпорядження тепер зосереджувалися у військово-мобілізаційній службі, створеній в 
період війни на основі мобілізаційного загону магістралі. Не менш важливими були 
евакуаційні перевезення вантажів та людей із західних та центральних областей УРСР. 
Народногосподарські та пасажирські перевезення відійшли на другий план. 

Наказом НКШС № 264/с від 24.06.41 р. з 18.00 24 червня 1941 р. на Північно-
Донецькій залізниці було введено військовий графік 1941 р. літери «А». План 
мобілізаційних перевезень було складено згідно з військовим графіком 1938 р. [8]. Для 
фактичного використання залізниці був наданий новий план військових перевезень 
мобілізаційного періоду, розробленого згідно з військовим графіком 1941р. літери «А». 
Виконання ж технічних заходів та спеціальних завдань по забезпеченню 
обслуговування військових перевезень виконувалося, як правило, згідно з новим 
мобілізаційним планом від 15.05.41 р., хоча наказу від НКШС про його введення в дію 
залізниця не отримувала [9]. Таким чином, магістраль виконувала військові 
перевезення оперативно без наявності заздалегідь розробленої документації. А ті 
плани, що були розроблені до війни, втратили свою актуальність. Це у свою чергу 
створило безлад в роботі магістралі та значно ускладнило її роботу протягом третьої 
декади червня – липня 1941 р.  

Внутрішньоокружні та міжокружні військові перевезення з 23 червня до 2 липня 
1941 р. Північно-Донецька залізниця виконала згідно з планом на перші десять днів 
мобілізації, який отримала від керівництва Харківського військового округу (ХВО). На 
другу декаду мобілізаційного періоду план навантаження міжокружних перевезень 
дорога від НКШС не отримувала. Протягом липня завдання на військові перевезення 
видавалися щодекадно або кожні п’ять днів. В основному план навантаження вантажів 
НКО (Народний комісаріат оборони) у кількісному відношенні залізниця виконала. 
Календарний план навантаження в окремі дні не виконувався через те, що залізниця 
отримувала плани із запізненням; вантажі не подавалися у дні, передбачені планом; 
постійно змінювалася кількість заявлених вагонів, а також напрямки військових 
перевезень [10]. З липня 1941 р. магістраль не отримувала завдань від НКШС на 
пропуск транзитних поїздів, які пропускалися згідно із заявками начальника з 
пересування військ на Північно-Донецькій залізниці. НКШС по телеграфу видавав на 
дорогу лише завдання щодо пропуску особливо важливих транзитних ешелонів, де 
вказувалися пункти, через які йшли ці поїзди. У середньому за добу воїнські ешелони 
просувалися на 344 км, а військові вантажі – на 266 км [11]. Такі низькі показники 
пояснюються тим, що сусідні залізниці не приймали ці поїзди – особливо Південна (на 
підходах до сортувальної станції Основа біля Харкова) та Московсько-Донбаська (по 
вузловій станції Валуйки) магістралі, що ускладнювало роботу Куп’янського вузлу 
[12]. Взагалі, Північно-Донецька залізниця практично не отримувала інформації з 
сусідніх залізниць про пересування військових ешелонів. Вантажі НКО, які прибували 
на залізницю, відправлялися зі станцій Куп’янськ та Красний Лиман першими прямими 
поїздами [13]. Через дезорганізацію роботи магістралі протягом липня були випадки 
затримання вантажів оборонного значення на 12 і більше днів [14]. 
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У серпні 1941 р. Північно-Донецькою залізницею від запланованої кількості було 
навантажено 82,2 % постачальних поїздів, 57,7 % вагонних відправлень, 103,7 % 
оперативних ешелонів, 29,2 % евакоешелонів. В цілому протягом серпня магістраль 
здійснила 71,2 % запланованих військових навантажень. Серед основних причин 
низьких показників роботи дороги були: непідготовленість військових частин до 
навантаження, несвоєчасний підвіз вантажів до місць навантаження, відсутність 
нарядів на вантаження у відправників через неузгодженість з планами начальника з 
пересування військ на залізниці. У свою чергу дорога отримувала плани навантаження 
військових вантажів від начальника з пересування військ на залізниці з великим 
запізненням, а після пред’явлення основного плану протягом доби отримувалися 
додаткові плани. У цей час різко збільшилася кількість переадресувань військових 
поїздів, тому вагони тривалий час простоювали в очікуванні оформлення 
переадресування. В результаті зміни призначення на Північно-Донецькій залізниці 
траплялися випадки зустрічного прямування поїздів: ешелони, які потрапляли з 
Валуйок на станцію Балаклея, переадресовувалися і поверталися назад до станції 
відправлення [15]. На магістралі формування маршрутів з воїнських поїздів у цей 
період виконувалося на станціях Балаклея, Ворошиловград, Сіль та Артемівськ-І. 
Протягом серпня 1941 р. виконання дорогою маршрутизації склало 43,8 % від 
запланованої кількості через несвоєчасне подання вантажів та нестачу вагонів [16]. 
Отже, протягом початкового етапу ВВВ система військових перевезень на Північно-
Донецькій залізниці не була налагодженою, а кількість та напрямок руху військових 
ешелонів оперативно регулювалися окремими розпорядженнями органів військового 
управління та керівництвом НКШС. 

Значно ускладнило роботу Північно-Донецької залізниці неорганізоване 
просування евакуаційних вантажів. Згідно з мобілізаційним планом, лише станції 
Куп’янськ, Святогірська, Занки, Ізюм, Рубіжна, імені Л.М. Кагановича, Алмазна, 
Ворошиловград та Артемівськ-І повинні були  приймати військово-санітарні поїзди і 
були підготовлені та обладнані всім необхідним для цієї роботи. Але кількість таких 
поїздів значно перевищувала планові показники, тому залізниця змушена була 
приймати ці потяги додатково на 16 необладнаних для військово-санітарних потреб 
станцій. Магістраль отримувала інформацію про призначення поїзда на непередбачену 
планом станцію лише за декілька годин до його прибуття. Військово-санітарне 
управління ХВО та Облздоров Сталінської області не повідомляли своєчасно залізницю 
про додаткові станції вивантаження військово-санітарних потягів. У таких умовах 
станції Чистякове, Ровеньки, Алчевське, Довжанська за 2 – 3 години обладнували 
станційні приміщення для прийому поранених осіб. На станціях Куп’янськ-вузлова, 
Красний Лиман, Дебальцеве, Попасна, Родакове були організовані дезінфекційні загони 
та пункти дезінфекції рухомого складу військово-санітарних поїздів, санобробки 
особистого складу. На станції Микитівка було сформовано військово-продовольчий 
пункт [17, 18]. За наказом НКШС, для формування та перевезення поранених бійців і 
командирів залізниця надала всі надлишкові чотирьохвісні класні вагони, частина з 
яких була спрямована на заводи для спеціального переобладнання під санітарні 
перевезення. 

Для перевезення евакуйованого населення залучалися, як пасажирські, так і 
товарні вагони, які причіплялися до пасажирських та вантажних поїздів. У зв’язку з 
масовим потоком евакуйованих людей, на залізниці були відкриті шпиталі у 
Куп’янську, Артемівську, Дебальцеве, Красному Лимані, Сватове, Попасній. Було 
організоване медико-санітарне обслуговування осіб, які рухалися через Північно-
Донецьку магістраль, в тому числі відкрито 7 пунктів постачання немовлят молочною 
сумішшю [19]. На вузлових станціях Дебальцеве-пасажирська та сортувальна, Попасна, 
Куп’янськ, Красний Лиман, Микитівка були організовані пункти санітарного 
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обслуговування та харчування евакуйованого населення [18]. Евакуаційні ешелони 
викликали жах у залізничників Донбасу – вагони із зірваним дахом, пробиті кулями та 
осколками паровози [20]. Організація пропуску санітарних потягів Північно-
Донецькою залізницею, контроль та оперативне спостереження за їхнім просування 
покладалися на пасажирську службу. Диспетчери пасажирської служби розробили 
скорочений цілодобовий графік, за яким мінімізувалися простої потягів з евакуйованим 
населенням [21]. Проте були випадки, коли окремі групи вагонів з евакуйованим 
населенням стояли на станціях Красний Лиман та Дебальцеве більше доби через те, що 
вони прибували у складі поїздів з вантажами іншого прямування. Тому люди повинні 
були очікувати, коли назбирається достатня кількість подорожніх вагонів з людьми чи 
вантажем, щоб далі продовжити рух до відповідних районів глибокого тилу. Окрім 
людей залізничний транспорт протягом цього періоду перевозив велику кількість 
худоби, тому на Північно-Донецькій залізниці були організовані три ветеринарно-
санітарні пункти на станціях Красний Лиман, Микитівка, Майорська [22]. 

Протягом першої декади війни серед народногосподарських вантажів траплялися 
вагони з військовими вантажами: боєприпасами, майном, спорядженням тощо. Дорога 
вимушена була встановити контрольні пункти перевірки надходжень всіх евакуаційних 
поїздів та вантажів, які вони містили, на станціях Красний Лиман, Микитівка, 
Куп’янськ-вузлова, Куп’янськ-сортувальна, Дебальцеве-сортувальна. Треба було 
вирішувати надважкі задачі: виділяти з великої кількості військових потягів 
найважливіші, розшукувати на вимогу керівництва НКШС в нескінченних потоках 
евакуаційних ешелонів обладнання якогось особливо важливого військового заводу, 
прискорювати просування поїздів на схід [23]. Керівництво Північно-Донецької 
магістралі запропонувало Центральному управлінню залізниць Південного напрямку 
НКШС, до якого вона належала, встановити порядок перевірки всіх евакуаційних 
вантажів, що надходили на залізниці Півдня СРСР, та організувати з них маршрути з 
присвоєнням відповідної нумерації. У зв’язку з чим, приблизно 60 % евакуаційних 
потягів повинні були надходити вже перевіреними та мати свій маршрут. Проте ці 
накази НКШС Південно-Донецька та Сталінська залізниці не виконували, тому 
евакуаційний потік й далі надходив неорганізовано. Сусідні залізниці постійно 
затримували прийом евакуаційних поїздів по станціях Валуйки, Ліхая, Звєрєво та 
Міллєрово [24]. 

Через початок ВВВ довоєнний план перевезень народногосподарських вантажів 
Північно-Донецької залізниці на 1941 р. розпорядженням ЦМ (Управління з вантажної 
та комерційної роботи НКШС) було скасовано. 22 червня 1941 р. начальник Північно-
Донецької залізниці П.Ф. Кривонос отримав від НКШС телеграму: «Вручити негайно! 
Начальникам залізниць. Транзитні вантажі призначенням до Німеччини, що 
знаходяться у дорозі, затримати на магістралях їхнього місцезнаходження. 
Навантаження експортних та перевантаження транзитних вантажів призначенням до 
Німеччини припинити. О 18.00 22 червня 1941 р. доповісти за родами вантажів про 
наявність на залізниці транзитних та експортних товарів призначенням до Німеччини, а 
також повідомити пункти, у яких вони затримані!» [25]. Внаслідок початку війни та 
окупації території західних областей СРСР значна частина вантажопотоку, який 
направлявся на західні та південно-західні залізниці, а також до Німеччини, був 
затриманий на Північно-Донецькій залізниці. Масові вантажі, насамперед вугілля, були 
переадресовані на інші напрямки, решта вантажів простоювала у вагонах. 

 На магістралі були організовані при райвиконкомах бази реалізації 
бездокументних та достроково розвантажених вантажів на станціях Микитівка та 
Алчевське, за винятком домашніх речей, які реалізації не підлягали, а спрямовувалися 
на склади довгострокового зберігання, які були організовані при станціях Довжанська 
та Дар’ївка. В першу чергу продавали швидкопсувні товари. Лише бази реалізації, які 
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були організовані при райвиконкомах, мали право реалізовувати затримані вантажі 
[26]. 

Через відсутність плану навантаження і отримання дорогою подекадних планів з 
великим запізненням, управлінням магістралі було встановлено порядок забезпечення 
навантажень в першу чергу оборонних вантажів згідно з подекадним планом НКШС. 
Норм навантаження народногосподарських вантажів по залізницях призначення 
Північно-Донецька залізниця від ЦМ НКШС взагалі не отримувала, тому вантажні 
перевезення на залізниці відбувалися фактично по заявках вантажовідправників з 
урахуванням важливості того, куди направлялися вантажі, а також, враховуючи окремі 
оперативні розпорядження НКШС [27]. З перших днів війни на магістралі відчувалася 
дефіцит порожняка під навантаження сировини та продукції підприємств Донбасу, 
через те що вантажні вагони залучалися до евакуаційних та військових перевезень. 

У зв’язку зі зменшенням надходження на Північно-Донецьку залізницю 
порожняка, навантаження на магістралі з другої декади війни зменшилися, не 
дивлячись на збільшення планових завдань на 2 та 3 декади ВВВ [28]. Керуючись 
статистичними даними [29, 30], автор статті підрахував, що відносно останньої 
передвоєнної декади червня 1941 р. навантаження вугілля, як головного вантажу 
залізниці, у третій декаді червня становило 61,8 %, у першій декаді липня – 57 %, у 
другій декаді – 34,3 %, а наприкінці липня становило 27,2 %. Протягом серпня, у 
зв’язку з відносною нормалізацією роботи Північно-Донецької залізниці, показники 
навантаження головного вантажу магістралі дещо покращилися і за останню декаду 
місяця склали 40,3 % від обсягів другої декади червня 1941 р. 

Протягом липня 1941 р. план вивантаження не виконувався – через значне 
скорочення надходжень вагонів під розвантаження, планові показники були виконані 
на 83,5 %. Протягом серпня обсяг вивантаження склав 108 % – щодоби в середньому 
розвантажувався 2481 вагон. У вересні щодобове вивантаження знизилося та склало 
1933 вагони, а у жовтні – 884 вагони відповідно. До початку ВВВ приблизно 60 % 
вантажопотоків вивозилося з Північно-Донецької залізниці відправницькими 
маршрутами [31]. У липні таких маршрутів не було, у серпні вони склали біля 40 % 
вантажопотоків магістралі, у вересні – 50 %. Проте з другої половини вересня 
відправницька маршрутизація була фактично відсутня по всій дорозі. Це пояснюється 
збільшенням військових та евакуаційних перевезень. У цьому місяці різко 
зменшуються перевезення народногосподарських вантажів [32]. 

З введенням військового графіку, рух пасажирських поїздів зменшився майже на 
50 %, приміське сполучення залишалося майже без змін з метою забезпечення робочою 
силою промислові підприємства, що виробляли продукцію для фронту. 

Необхідність забезпечити позачергові військові перевезення, а також виникнення 
евакуаційних ешелонів значно змінили характер роботи Північно-Донецької залізниці 
та особливо негативно вплинули на роботу Куп’янського, Краснолиманського та 
Дебальцевського вузлів. Відсоток прямування поїздів за графіком протягом липня 
склав 52,6 %. Негативно вплинули на просування вантажопотоків залізницею 
несвоєчасне відправлення товарних поїздів з початкових станцій, а також неприймання 
складів сусідніми залізницями, що спричинило простої поїздів на підходах до 
передаточних станції Північно-Донецької дороги [33]. Особливо ускладнилася ситуація 
з передачі поїздів по станціях Микитівка, Брусине, у напрямку станцій Основа 
(Південна залізниця) та Валуйки (Московсько-Донбаська залізниця). Замість того, щоб 
здавати на Московсько-Донбаську магістраль 64 потяги на добу, фактично вдавалося 
просувати 40 – 45 складів. В окремі дні Південна залізниця приймала лише військові 
ешелони. Протягом всього періоду особливо скрутні умови були в роботі Куп’янського 
вузлу через значне накопичення вантажів та простоювання потягів [34]. В таких 
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скрутних умовах на залізниці впровадили «живе блокування», коли потяги рухалися 
ланцюгом на відстані гальмівного шляху. 

За наказом НКШС з 24 серпня 1941 р. було встановлено спрощений план 
формування поїздів на Валуйському та Основянському напрямках. На станції 
Куп’янськ-сортувальна тимчасово встановили додаткове формування вантажопотоків у 
напрямку Челябінськ, Саратов, Кінель (вузлова станція біля м. Куйбишев) і далі на схід 
через Балашовський напрямок. У Красному Лимані почали формувати потяги 
призначенням станція Кочетовка та маршрути на Ярославську, Горьковську та 
Північну залізниці. Станції Попаснянського відділення дороги формували склади у 
напрямку Уралу та Поволжя і далі на схід країни. У Дебальцеве формували маршрути 
призначенням до станції Балашов. Комплекс цих заходів допоміг покращити показники 
переробки потягів на Північно-Донецькій залізниці наприкінці серпня [35]. Протягом 
другої декади вересня значно зросло у порівнянні з липневими та серпневими 
показниками навантаження вугілля. Окремим наказом НКШС вимагало забезпечити 
донецьким вугіллям промисловість та народне господарство Москви на період 
опалювального сезону. Для цього призначалися спеціальні кільцеві вугільні маршрути 
Донбас – Москва з 7 поїздів, які нумерувалися №701/М - №707/М [36]. У цей період 
обсяг навантаження вугілля по залізниці майже досягнув показників другої декади 
червня 1941 р., склавши 89,4 % [37]. 

Окреме питання у дослідженні цієї теми складає евакуація залізничного 
транспорту та промисловості Донбасу. У серпні 1941 р. на Північно-Донецькій 
залізниці почалася підготовка до евакуації. На пасажирську службу покладалася 
відповідальність за забезпечення рухомим складом перевезень всіх працівників 
управління та відділів магістралі, а також організація та контроль за їхнім просуванням 
й облік евакуаційних перевезень. У вересні німецькі війська почали займати територію 
Донбасу. Евакуація Північно-Донецької залізниці почалася 8 – 9 вересня 1941р. 
Другорядні служби та сім’ї були евакуйовані з м. Артемівська у глибокий тил, а штаб 
управління залізниці перемістився до м. Ворошиловград у жовтні [38]. Половина 
магістралі була евакуйована [39]. Цими перевезеннями керували спеціально створені із 
співробітників пасажирської служби оперативні групи. Для забезпечення евакуації в 
першу чергу родин працівників управління дороги було розроблено план та режим 
подавання вагонів на станцію Артемівськ-ІІ. Для кожного ешелону призначався 
начальник, який повністю за нього відповідав. З метою моральної підтримки 
залізничників магістралі та недопущення паніки серед мешканців м. Артемівська, 
родина П.Ф. Кривоноса евакуювалася однією з останніх. Як зазначав керівник 
Північно-Донецької залізниці, сусіди постійно дивилися у вікна його квартири. 
Засвідчуючи, що родина П.Ф. Кривоноса на місці, вони заспокоювалися: значить, час 
для евакуації ще не прийшов [40]. Одночасно відбувалася евакуація заводів та шахт 
регіону. Через нестачу вагонів затримувався і розвантажувався рухомий склад з 
камінням, цеглою, вугіллям, деревиною тощо для евакуації в першу чергу більш цінних 
вантажів. Зерно, муку через брак критих вагонів дозволяли навантажувати у піввагони, 
платформи. Охорона цих вантажів була відсутня, тому дорогою вони часто 
розкрадалися [41]. 

Таким чином, відсутність організованого регулювання військових та евакуаційних 
перевезень, складний процес переходу роботи магістралі на воєнний лад значно 
ускладнили роботу Північно-Донецької залізниці та негативно позначилися на обсягах 
навантажень народногосподарських вантажів. Розуміючи прямий взаємозв’язок між 
роботою залізничного транспорту та промисловими підприємствами Донбасу, можна 
зробити висновок про те, що економічні показники регіону протягом червня – вересня 
1941 р. стрімко знижувалися. Це у свою чергу негативно вплинуло на постачання 
Червоної Армії, а також промислових центрів СРСР стратегічною сировиною та 
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продукцією підприємств Донецького вугільного басейну. Тому цей комплекс причин 
певною мірою обумовив катастрофічне положення наших військ на радянсько-
німецькому фронті протягом 1941 р. 

У подальшому дослідженні цієї теми автор статті планує висвітлити систему 
перевезень на Південно-Донецькій залізниці для створення цілісної науково-історичної 
картини щодо роботи залізниць Донбасу у воєнних умовах. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье автор проанализировал систему перевозок на Северо-Донецкой железной 
дороге в течение первых месяцев Великой Отечественной войны. В ходе исследования 
было установлено, что четкой организации в сфере воинских и эвакуационных 
перевозок не было, в два раза сократились объемы пассажирского движения. Отдельно 
изображен процесс падения угольных перевозок на магистрали в течение указанного 
периода. В выводах показана связь работы железных дорог с обороноспособностью 
страны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Донбасс, Северо-Донецкая 
железная дорога, воинские перевозки, эвакуационные перевозки, грузовые перевозки, 
пассажирские перевозки. 

 
SUMMARY 

In the article author analyzed the transportation system in the North-Donetsk railway in 
the early months of the Great Patriotic War. The study found that the precise organization in 
the field of military and emergency transport was not, to halve the volume of passenger 
traffic. Separately shows the process of falling coal traffic on the highway during the period. 
The findings shows the relationship of the railways to the defense of the country. 

Keywords: The Great Patriotic War, Donbass, North-Donetsk railway, military 
transportation, evacuation carriage, cargo transportation, passenger transportation.  
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12. Держархів Донецької обл., ф. Р-3938, оп.1, спр. 16, арк. 6 зв. 
13. СА ДЗ. – Ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 27. 
14. Держархів Донецької обл., ф.. Р-3938, оп. 1, спр. 17, арк. 37. 
15. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 25. 
16. Там само, арк. 26. 
17. Там само, арк. 14. 
18. Там само, арк. 16. 
19. Там само, арк. 15. 
20. Кривонос П. Ф. – Вказ. твір. – С. 123. 
21. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 44. 
22. Там само. – Арк. 17. 
23. Кривонос П. Ф. – Вказ. твір.– С. 128, 130. 
24. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 50. 
25. Кривонос П. Ф. – Вказ. твір.– С. 118. 
26. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 49. 
27. Там само, арк. 37. 
28. Там само, арк. 38. 
29. Держархів Донецької обл.,ф. р-3938, оп. 26 доп., спр. 37, арк. 12. 
30. Там само, спр. 38, арк. 2, 4. 
31. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 42. 
32. Там само, арк. 43. 
33. Там само, арк. 30. 
34. Там само, арк. 31. 
35. Там само, арк. 32. 
36. Держархів Донецької обл., ф. Р-3938, оп. 1, спр. 15, арк. 158. 
37. Там само, оп. 26 доп., спр. 38, арк. 6. 
38. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 45. 
39. Там само, арк. 5. 
40. Кривонос П. Ф. – Вказ. твір.– С. 122. 
41. СА ДЗ, ф. 32, оп. 1, спр. 162, арк. 51. 
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ПОЛІТИКА ШТРАФІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В ДОНБАСІ ТА РОЛЬ 
ДОПОМІЖНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ (1941-1943). 
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АНОТАЦІЯ  

У статті автор висвітлює політику штрафів щодо місцевого населення в Донбасі та 
з’ясовує роль поліції у цьому процесі. Наводиться класифікація штрафів, в якій 
розкриває розмір та специфіку штрафування. Надається аналіз та вказуються основні 
причини впровадження даної політики. На конкретних прикладах показаний механізм 
стягнення штрафів і участь у процесі допоміжної поліції. 

Ключові слова: політика штрафів, адміністративне стягнення, Донбас, допоміжна 
поліція, окупація. 
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З перших днів окупації німецька влада впровадила цілу систему штрафів, податків 

та поборів. Адміністративний штраф був одним із видів покарання, що застосовувався 
окупаційною владою до місцевого населення разом з конфіскацією, примусовими 
трудовими роботами, арештом та стратою.  

Серед вітчизняних дослідників торкаються даної проблематики на теренах 
військової адміністрації І.С. Тарнавський, В.О. Шайкан та А.В. Скоробогатов [1]. В 
роботах надаються приклади різноманітних стягнень у різних сферах життєдіяльності, 
але описуються лише декілька випадків участі допоміжної поліції у штрафуванні 
населення Донецької, Луганської та Харківської областей. Тому місце даної 
окупаційної структури у процесі штрафування українська історіографія майже не 
досліджувала, а її роль в проведенні зазначеної політики зовсім не вивчена. Особливо 
це стосується обраного автором регіону, який входив до військової окупаційної зони. 

Зарубіжна історіографія також лише частково торкається даного питання в 
регіонах, що не входили до української частини управління військової адміністрації. 
Даний процес у російській частині військової зони окупації висвітлений в роботі Д.А. 
Жукова та І.І. Ковтуна [2], та на території Райхкомісаріату Остланд у роботі 
литовського дослідника П. Станкерасa [3]. 

Метою даної роботи є дослідження політики штрафів щодо місцевого населення в 
Донбасі та з’ясування ролі поліції у цьому процесі. Завданнями є: А) Визначити 
масштаби процесу штрафування; Б) Охарактеризувати  механізм стягнення штрафів з 
населення; В) Проаналізувати причини штрафної політики окупаційної влади. 

Основними джерелами дослідження є постанови та розпорядження німецьких 
комендатур, міських, районних та сільських бургомістерств, що містилися на шпальтах 
окупаційної преси та зберігаються у фондах міст, районів та сільських старостатів 
архівів Луганської та Донецької областей. Також залучене широке коло документів 
поліцейських установ. Серед них особливо виділяються: «Записки поліцейського на 
ринку «Стандарт», що були частково опубліковані у журналі «Архіви України» [4,5], та 
«Журнал реєстрації штрафів по районній поліції с. Біловодськ» [6]. Використовуються 
матеріали слідства та документи банківських установ. 

Для зручності автор вирішив поділити штрафи на види по сферах життєдіяльності 
та господарювання. Звісно, сучасна юридична наука зв’язує штраф з правопорушенням, 
а останнє поділяється на види та підвиди. Але єдиного законодавства в окупаційній 
військовій зоні не було. Часто стягнення спирались на постанови та  накази місцевої 
окупаційної влади, що мали тимчасовий характер. Тому ми вирішили піти саме 
зазначеним шляхом, показавши з історичної сторони різновиди штрафування та місце у 
цьому процесі допоміжної поліції. 

Отже, штрафи стягувались у наступних сферах: 
У дисциплінарній сфері. Штрафи дисциплінарного характеру були найбільш 

притаманними та характерними для поліції. Саме забезпечення порядку було її 
головню ціллю. Вона мала слідкувати за майном та нерухомістю, що належало 
державним установам і евакуйованим комуністам та євреям, привласнення якого 
населенням вважалось розкраданням держмайна. Старшина Волноваського району 
Шеллер зобов’язував начальників поліції і старших поліцейських суворо за цим 
слідкувати. У противному штрафувати на 50 марок (500 крб.), злісних порушників 
арештовувати та передавати німецькому командуванню [7]. Вже у згаданому журналі 
штрафів с. Біловодськ за розкрадання державного майна стягнуто три штрафи по 500 
крб. За розкрадання колгоспного майна 2 штрафи по 300 крб. та один на 100 крб. Також 
тут реєструється штрафи за пошкодження такого майна, шість по 150 крб. та один аж 
на 1200 крб. [8]. Суворо дотримувались правила світломаскування. Поліцейський 
Богатирської сільської управи 18.12.43 р. оштрафував за дане порушення 11 людей по 
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10 крб. з кожного та одного на 15 крб. [9]. На окупованій території дотримувалась і 
трудова повинність. Згідно вказівок коменданта опорного пункту с. Василівки 
Будьонівського району від 20.6.1943 за порушення загальної трудової повинності і 
громадського порядку 8 громадян було оштрафовано від 100 до 500 крб. Строк виплати 
до 22 червня, виконання покладено на старшого поліцейського [10]. Бургомістр 
Будьонівського району Клейшмідт 20.05.43 оштрафував 25 осіб по 50 крб. за ухилення 
від трудової повинності. Також забов’язував усіх викликати на роботу. Виконання на 
начальника поліції району [11]. Звісно таке становище обурювало частину населення. У 
постанові бургомістра Червоної Коси вказаного району за № 31 від 15.6.43 р. йдеться 
про непокору поліцейському. Громадянин, що пропускав роботу, образив робітника 
поліції та погрожував йому. За що отримав штраф у 200 крб. та 3 доби примусових 
робіт. Інша громадянка, згідно рапорту «з презирством та ненавистю не відповідала на 
питання поліцейського х. Обрив пана Князева І.А., в присутності якого лаяла 
посильного образливими словами». Згідно постанови це порушення дисципліни могло 
слугувати прикладом для іншої частини населення. За це отримала 3 дні арешту [12]. 
Бургомістр Клінкінської с/у, розглянувши протокол допиту від поліцейських 30.06.43, 
та оштрафував мешканку села на 150 крб. Вона пішла самовільно з роботи до дому, у 
відповідь на попередження почала лаятись [13]. 

Цікаво те, що такі порушення скоювали і самі представники поліції. Згідно 
доповідної дільничного на поліцейського хутора Обрив, порушив наказ і самовільно 
покинув свій пост, про що є підтвердження. Це було розглянуто як не покору до 
керівництва та небажання працювати для німецьке командування. Бургомістр стягнув 
200 крб. та при повторному випадку наказав звільнити [14]. Невід’ємною складовою 
життя була комендантська година. Якщо без дозволу та відповідних документів особа її 
порушувала, то це вело до відповідальності. Комендант Червоної Коси оштрафував 8 
чоловік за ходіння після 8-ї години вечора, цей факт зафіксував особисто та 
оштрафував по 100 крб. [15]. Відповідальність поклав на поліцію.  

Поліція штрафами наводила порядок і в трудових відносинах між громадянами. У 
слідчому матеріалі по справі Будьонівської МТС зафіксовано факт наклепу заступника 
на директора. В якому перший неправдиво звинувачував останнього у поламці 
трактора. За  що отримав штраф у 300 крб. [16]. Були випадки непокори населення до 
діяльності поліцейських і окрім трудової повинності. 28.7.43 р. громадянин замість 
відповідей на питання поліцейського, котрий проводив розслідування з приводу 
конфлікту осіб, почав кричати та грубо звертався до нього зі словами «геть з мого 
дому». За це порушника було арештовано на 3 доби та стягнуто 200 крб. У випадку 
повторення попереджалося про відправку у трудовий табір [17]. У сферу 
дисциплінарних порушень можна відвести і лайку серед населення, яка також 
попереджалася співробітниками поліції. Поліцейський ринку «Стандарт» оштрафував 
громадян за образу «негарними словами» у 100 крб. та 200 крб. [18]. 

У сфері реєстрації громадян. Окупаційна влада жорстко контролювала 
реєстрацію населення. Приписка до місця була невід’ємною складовою життя людини, 
а її ігнорування каралося штрафами та виправними роботами. Так об’ява жителям 
одного з поселень Авдіївського району Юзівської області наголошувала, що особи які 
ухиляються від реєстрації у відділку поліції караються штрафом у 500 крб. [19]. Коли 
людина вставала на облік їй видавалось тимчасове посвідчення або паспорт, 
продовження дії та зберігання яких суворо контролювалося. Згідно розпорядження 
старості общини Ново-Олексіївка від Пустинської сільуправи Селідівського району від 
23.7.43 за порушення пролонгації паспорту стягувалися такі штрафи: за 1 рік 300 крб., 
за 6 місяців 100 крб., за 3 міс. 75 крб. та за 1 міс. 50 крб. [20]. А 4 липня 1943 року 
жителю с. Павлополь, Будьонівського району бургомістр виписав штраф за недбале 
зберігання даного документу у 100 крб. Виконання покладено на старшого 
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поліцейського [21]. За ухиляння від перепису населення теж накладалось стягнення. 
Бургомістр Червоної Коси стягнув за це з двох громадян по 200 крб. [22]. Виконання 
поклав на дільничного поліцейського. Окремої щотижневої реєстрації підлягалися 
комсомольці та комуністи при відділках поліції. Бургомістр Будьонівського району 
розглянувши доповідну зав. паспортного столу при управлінні реєстратора, стягнув з 
26 комсомольців по 200 крб., а також попередив про суворіші заходи при повторенні. 
Строк виконання до наступного дня та доручено начальнику поліції [23]. 

У сфері продуктового постачання. Окупаційна влада змушувала місцеве 
населення постачати продукти для військового командування. Несвоєчасне та неякісне 
виконання вело до відповідальності. Згідно постанови № 52 по управлінню бургомістра 
Будьонівського району від 15.6.1943 р. було оштрафовано 5 осіб по 500 крб. за здачу 
знежиреного молока, а виконання дозволено до листопада. Скоріш через значну суму. 
Здійснення на голові поліції району [24]. За невчасну здачу згаданого продукту 
стягувалось 250 крб. [25]. 

З приватних с/г тварин брали значну частину туші, як податок, тому вівся 
ретельний контроль їх кількості. В наказі військового коменданта Дзержинського 
району та райуправи № 144 від 30.11.42 р. йшлося про заборону самовільного забою 
худоби а також її продажі. Відповідальність за реєстрацію тварин клалась на старостати 
та районну комендатуру Шуцманшафту [26]. Отже власник не міг сам забити тварину, 
якщо таке і сталося, то треба було обов’язково мати причину, підтверджену у акті 
старшим зоотехніком, ветеринаром, управляючим господарства та поліцейським [27]. У 
випадку самовільного забиття відбувалось стягнення. В журналі реєстрації штрафів по 
районній поліції с. Біловодськ Ворошиловградської обл. з листопада по грудень 1942 
року виписано 19 штрафів за забиття худоби, з них 18 власників оштрафовані по 300 
крб., 1 на 500 крб. [28].  

У сфері санітарно-епідеміологічного нагляду. Небажання розповсюдження 
різних хвороб серед населення, яке могло перекинутись на німецькі війська, змушувало 
адміністрацію суворо діяти у даному напрямку. Роль поліції була ключовою, яка мала 
спостерігати за чистотою доріг, будинків, дворів, тощо. Начальник поліції 
Селідівського району наказував 2.4.42 протягом п’яти днів привести в належний вигляд 
всі хати. Все сміття, що знаходиться коло хат прибрати, а вулиці привести в порядок. За 
виконання даного наказу спостерігання вести старостам с/у і старшим поліцейським 
[29]. Бургомістр Васильківської управи Будьонівського району 7.6.1943 р. за 
порушення розпорядження Ортскомендатури «Про прибирання дворів, вулиць, 
житлових площин і т.д. від сміття, попелу та інш. сміття.» оштрафував на 200 крб. 
жительку села. Вона, згідно постанови, дозволила собі насипати купу попелу посеред 
вулиці [30]. А наказ по Дзержинському міському управлінню від 1.03.42 р. повідомляв: 
У зв’язку з наступом відлиги та появі в районі захворювання висипного тифу, всім 
жителям м. Дзержинська та околиць, негайно приступити до очищення дворів від 
сміття, а також вбиралень від нечистот. Порушників наказувалось штрафувати на 
перший раз в 1000 крб., при повторні притягати до відповідальності згідно з законами 
військового часу. Нагляд за виконаннями цих наказів покладався на управління 
районної та міської поліції [31]. Також велась боротьба зі сказом. Власники собак мали 
тримати їх на прив’язі, а вигулювати в наморднику. Дані постанови містилися в наказі 
від 7.11.41 Юзівської міської управи. Штраф, у разі невиконання, встановлювався у 500 
крб. Нагляд за міською поліцією [32]. Люди, що вже захворіли гострозаразними 
хворобами, мали обов’язково госпіталізуватися. Не виконання даного розпорядження 
Юзівської міської управи за № 213 від 14.09.1943 каралось штрафом до 5000 крб. [33]. 
Запобігання епідеміологічних захворювань також здійснювалось у торгівлі. В наказі № 
164 по Юзівській міській управі від 17 липня 1942 року заборонялася торгівля 
продуктами харчування у не відведених місцях особливо з рук, а тільки в приміщеннях 
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або на встановлених базарних площах. Штраф за невиконання у 500 крб. Нагляд також 
за поліцією [34]. Поліцейський на Юзівському ринку «Стандарт» штрафував торговців 
за антисанітарне зберігання хліба при реалізації, та не носіння халату у 30 крб. [35]. 
Продукти мали перевірятись в санітарній службі при базарах на якість. Представник 
поліції на вказаному ринку оштрафував громадянку за реалізацію неперевіреної 
ряжанки об’ємом 4 л. в 100 крб.  А продавчиню неперевіреним м’ясом у 500 крб. [36]. 

У сфері торгового обігу. Торгівля в окупаційній військовій зоні мала досить 
обмежений характер. Більшість товарів підпадало під заборону продажу у зв’язку з 
різними причинами, наприклад у зв’язку з обов’язковими постачаннями військовому 
командуванню. Наказ № 168 по Юзівській міській управі від 24 липня 1942 року 
забороняв торгівлю молоком, яйцями, медом, зеленими яблуками та картоплею на 
базарах. Попереджалося, що продаж молока, меду та яєць буде дозволено лише після 
виконання поставок цих продуктів. Заборона на яблука та картоплю діяла до 1 вересня 
1942 року, скоріш у зв’язку з епідеміологічною засторогою. Зелені овочі могли 
спровокувати хвороби серед населення. Поліція та ринковий комітет мали слідкувати за 
виконанням, а порушників карати [37]. На ринку був оштрафований мешканець, що 
порушив наказ міського командування Юзівки торгуючи цибулею та картоплею у 500 
крб. [38]. Вводилась заборона на торгівлю речами, що належали німецьким військовим. 
Мешканець Юзівки купив украдені німецькі чоботи, чим порушив німецьку постанову. 
Взуття конфісковане поліцейським. Інша людина міняла масло на зерно у німецькому 
балоні, за що отримала штраф від поліцейського у 50 крб. [39]. Заборонялась торгівля і 
спиртними напоями. Розпорядження по Волноваській районній управі від 2 січня 1942 
року забороняло виготовлення самогону, згідно з наказом німецької армії. У випадку 
виявлення виготовлення самогону сільський староста населеного пункту штрафувався 
у 20 німецьких марок (1 марка дорівнювала 10 крб.), а особа, що виготовляла продукт, 
арештовувалась та засуджувалась за військовим часом [40]. Причин для заборони 
виробництва та продажу самогону було декілька. Наказ Юзівської управи № 254 від 
2.11.1942 забороняв продаж спиртними напоями у зв’язку з випадками отруєння серед 
населення. Винні штрафувались, або арештовувались до трудового табору. Нагляд 
покладався вже на штаб СД та фінвідділ бургомістерства [41]. Районний бургомістр 
Амвросіївки Юзівської області пов`язував заборону в самогоноваріння зі знищенням у 
його процесі продуктів харчування. Таких як зерна, муки та картоплі. Виконання 
покладалось на старост та поліцію [42]. Безпосереднє штрафування за реалізацію 
спиртного залежало від кількості забороненого продукту. На Юзівському ринку 
Стандарт співробітник поліції за наявність 4-ьох пів-літровок спиртного напою 
оштрафував мешканця на 100 крб. [43]. За продаж штраф був більшим. На цьому ж 
ринку за реалізацію спиртного напою ємністю пів-літри за 350 крб. стягнено з продавця 
200 крб. Також було покарання за продаж інших заборонених товарів. За продаж 6 
літрів пального 100 крб. штрафу [44]. Заборонялось кустарне миловаріння та реалізація 
цього продукту. Штраф коливався від 100 до 200 крб. [45]. 

У сфері дорожнього руху. Німецьке командування та місцева влада одразу після 
окупації почали реєструвати транспортні засоби. Наказ № 32 від 29 грудня 1941 р. 
Юзівської міської управи спонукав автовласників (приватним або юридичним) 
зареєструвати автомобілі, пройти технагляд та отримати нові водійські посвідчення та 
номери. У разі ігнорування даної постанови штраф у 500 крб. Виконання покладалось 
на міську поліцію [46].  Вводилися правила використання доріг. Наказ заст. голови 
Мар’їнського району та голови дорвідділу забороняв користуватися профільованими 
дорогами в дощ та проїзд по ним екіпажем та тачкам кінної тяги, всім видам підвод та 
транспортом з колесами не на гумовому ходу [47]. Виконання покладалося на: 
дорвідділ, старост, та райполіцію. За невиконання стягувався штраф до 200 
карбованців, або відправка на трудові роботи до 10 днів. За порушення правил 
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дорожнього руху штрафи стягувались на місці. Поліцейським по базару «Стандарт» м. 
Юзівки був стягнений штраф у розмірі 50 крб. 23.11.42 з власника підводи за проїзд у 
неправильному місці [48]. У дану сферу також відносимо порушення реєстрації інших 
колісних засобів. Власники велосипедів мали їх реєструвати та отримувати жетони, які 
діяли до певного часу. При порушенні стягувалося до 500 крб. а засіб пересування 
конфісковувався [49]. 

У комунальній сфері. В обов’язки поліції входило дотримання порядку і не у 
зовсім притаманній для цієї структури галузі. Наказ № 35 від 9 грудня 
Ворошиловградської міської управи вимагав усім керівникам установ та державних 
будинків прибирати сніг на тротуарі та очищати дорогу від льоду. Штраф за 
невиконання у 500 крб. Контроль покладався на начальника поліції [50]. Наказом № 
201 від 1 вересня 1942 року Юзівська управа вводила правила для впорядкування 
водопостачання і скорочення безкорисних розтрат води. Окрім спеціальних служб та 
пожежних до мережі ніхто не допускався. Штраф до 5000 крб. Виконання на 
міськводоканал та поліцію [51]. Наказ № 255 від 2.11.1942 року цієї ж управи 
забороняв самовільну вирубку, злам та покражу зелених насаджень. Відповідальність, 
окрім місцевих служб, клалась  і на поліцію. Штраф 5000 крб. [52]. Звісно, такий штраф 
був надто великий для населення. Тому  у цьому випадку застосовувались примусові 
роботи, щоб компенсувати заподіяну шкоду. Наказ по управлінню бургомістра 
Будьонівсьокого району від 16 липня 43 року інформував про розгляд бургомістром 
доповідної начальника Будьонівького дорожнього відділу пана Рябко, а саме з частини 
порубки в лісорозсаднику молодих дерев в кількості 300 шт. невідомими особами. Далі 
зазначалося, що у зв’язку порубки такої великої кількості дерев пан Рябко особисто 
вечором  розкрив злочин. В результаті чого був пійманий громадянин Брасов В.В.  на 
місці злочину. Оскільки він зайнявся систематичною вирубкою дерев у розсаднику, 
визначалася міра покарання в 2-тижневому строку примусових робіт з використанням 
при поліції з 13.7.43 р. [53]. 

У сімейно-побутовій сфері. Поліцейським доводилось залагоджувати конфлікти і 
на сімейному ґрунті. У постанові Бургомістра Клейшмідта від 30.06.43 р. йдеться про 
слідчий матеріал по справі громадян Прус та Головатенко. Йшлося про те, що ці 
громадяни є родичами та часто всякими сімейними роздорами, на підставі втрати 
усілякої совісті (зі слів поліцая), через визнання власності на будинок, влаштовували 
різні бійки та суперечності в присутності сусідів та громадян. Бургомістр постановив: 
«За влаштування скандальних сцен у себе на дому, що ніяк не  припиняються, на 
перший раз даних громадян оштрафувати по 500 крб. кожного, строк виконання до 
1.07.43 року». Великими штрафами каралась подружня зрада [54]. Так громадянина 
Рамазнова Л.М. було оштрафовано на 2000 крб., бо через три місяці після шлюбу той 
дозволив собі близькі стосунки з іншою жінкою. Стягнення такого розміру дуже 
незвичайне, адже слідство встановило, що подружжя увесь час сварилося та не могло 
жити спокійно, чому чоловік і пішов [55]. 

Щодо самого процесу штрафування то бачимо, коли представник поліції 
перебував на місці злочину, то штраф виписував він, без усілякого дозволу інших 
установ чи керівників. Якщо поліцейський брався за справу по заяві потерпілої 
сторони, або по сигналу з іншої інстанції, то дане правопорушення не розглядалось без 
участі бургомістра району чи міста або начальника поліції. Перший обов’язково 
проводив слідчі дії та рапортував, останні ж вирішували міру відповідальності. Але у 
більшості випадках штрафні санкції вводились саме бургомістрами району, а 
виконання покладали на поліцію. Ортскомендатура Мар’їнки 4.6.43. р. повідомляла, що 
начальнику райуправи дозволено накладати стягнення, не дивлячись на особу, за 
порушення громадського спокою та невиконання розпоряджень [56]. Інша постанова 
Мар’їнського районного бургомістра Вехтера від травня 43 року наголошувала, що 
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старости можуть стягувати не більше ніж 200 крб. у триденний строк. Більші мали 
надсилатися в райуправу [57]. 

Штрафи обов’язково реєструвалися при поліції чи бургомістерстві. Згаданий 
журнал реєстрації штрафів по районній поліції с. Біловодськ є яскравим тому 
підтвердженням. У ньому з листопада по грудень 1942 року оштрафовано 129 осіб за 
різні порушення. Окрім згаданих проступків стягувалось ще за потраву посівів (8 осіб 
по 150 крб), за образу представника поліції (2 людини по 200 крб), за продаж 
годинника (1000 крб.) та за невиконання правил ночівлі (300 крб). Також вказані гроші 
відібрані при затримці мешканця єврейської національності, а саме 113 крб. 

Розмах штрафування був досить значний. Як бачимо з журналу с. Біловодськ за 
короткий період було оштрафовано велику кількість людей. Ще одним доказом 
широкої штрафної політики може служити документ по Волноваському району. Жителі 
боячись додаткових штрафів почали масово хрестити своїх дітей. Звісно місцева 
окупаційна влада почала гасити паніку, повідомляючись, що це провокація і що діє 
постанова Розенберга про шлюбне право на Україні від 11.5.42 р., де наголошувалось 
про згоду батьків щодо цього питання. Але все ж тільки за одну ніч в селі було 
похрещено 60 немовлят [58].  

Цікава і фінансова сторона даного процесу. Інструкція Верхньо-Теплівському 
відділенню госпбанку Ворошиловградської області повідомляла, що податок з 
прибутку, з обігу та з зарплатні розподіляється на три частини: 70% йде на загальний 
бюджетний рахунок відділення, 10%  німецькому командуванню тилу та 20% 
господарській інспекції. Нарахування ж інших місцевих податків та штрафів йшли 
тільки на бюджетні рахунки [59], тобто у розпорядження району. Якщо до цього додати 
те, що районна управа в більшості мала утримуватись за свій кошт, то з`являється ще 
один мотиваційний фактор широкої штрафної політики. Також при внесенні штрафних 
сум в банк на рахунок фінвідділу, повинні були надаватися і списки оштрафованих осіб 
[60].  

Отже, процес штрафування мав всебічний характер. Неодмінно, майже у кожному 
стягненні фігурувала поліція, як одноосібно, так і в системі з іншими місцевими 
органами. Допоміжна поліція здійснювала у політиці штрафування контролюючу 
(реєструвала та розслідувала порушення) та виконавчу (стягувала одноосібно або за 
рішенням місцевих владних структур кошти) ролі. Найбільші штрафи можна було 
отримати за непристойне сімейне поводження, порушення санітарних норм та за 
пошкодження державного майна. Головними причинами при стягненні грошей з 
населення, були: бажання навести порядок (дисциплінарна, торгівельна та сімейно-
побутова сфери), вилучення достатньої кількості продовольства для військ (торгівельна 
сфера та продуктового постачання), запобігання гостроінфекційних хвороб (сфера 
санітарно-епідеміологічного нагляду), охорони державного та комунального майна 
(дисциплінарна та комунальна сфери), контролювання громадян (сфера реєстрації) та 
нормування користування транспортними засобами (сфера дорожнього руху). 
Мотивація щодо штрафування також, частково, ховалась і в бюджетній політиці 
військової адміністрації. 

 
РЕЗЮМЕ 

В данном исследовании охарактеризован масштаб политики штрафов немецкой 
оккупационной власти к населению Донбасса. Рассмотрена роль вспомогательной 
полиции в этом процессе. На основе анализа источников автор делает выводы о 
основных причинах и целях такой политики.  

Ключевые слова: политика штрафов, административное взыскание, Донбасс, 
вспомогательная полиция, оккупация. 
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SUMMARY 
This study characterized the contribution scope of the policy fine German occupation 

authorities to the people of Donbass. Examined the role of auxiliary police in the process. On 
the basis of analysis of the sources the author concludes that the main reasons and aims of this 
policy.  

Keywords: politics of fines, Donbass, administrative penalty, auxiliary police, 
occupation. 
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ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО 
ДОНБАССА) 
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АННОТАЦИЯ  

Автор анализирует состояние и причины детской и подростковой преступности в 
первое послевоенное десятилетие. Указывает на всплеск девиантного поведения в связи 
с объективными причинами, обусловленными войной и ее последствиями. Приводятся 
динамика преступности, ее основные виды. Раскрыты региональные особенности 
промышленного Донбасса. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, беспризорность, 
безнадзорность, детская преступность, Донбасс. 

 
В процессе изучения истории Великой Отечественной войны, внимание 

исследователей долгое время сосредотачивалось на вопросах военных действий, 
масштабных битвах, материальных и человеческих потерях, восстановлении народного 
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хозяйства. В последнее десятилетие все больше внимания уделяется социальной 
истории послевоенного общества, что неудивительно, ведь кроме небывалой 
экономической разрухи страны, война способствовала и моральной деградации 
общества. Длительная война нивелировала систему человеческих ценностей. То, что 
раньше казалось варварством, стало если не нормой, то, по крайней мере, 
распространенным явлением. О приоритете вопроса напоминали постоянные 
правонарушения: попрошайничество, хулиганство, спекуляция на улицах, грабежи, 
драки и убийства. Необходимо отметить, что указанные преступления совершали в 
основном несовершеннолетние граждане. Бесспорно, преступность и правонарушения 
– неотъемлемые элементы любого общества, даже очень развитого и цивилизованного. 
Однако наличие масштабной детской преступности свидетельствует о значительных 
социальных потрясениях в государстве, которыми стали Великая Отечественная война 
и оккупация Донбасса. Поэтому наряду с процессами восстановления народного 
хозяйства первоочередной задачей было возвращение к нормальному, привычному для 
общества укладу жизни, нормализация морально-психологического климата.  

Предложенная тема исследования анализирует состояние и причины детской и 
подростковой преступности в Донбассе в первое послевоенное десятилетие. Во 
избежание предоставления отрывочной информации об этом негативном социальном 
явлении приводятся факты аналогичных процессов в предыдущие годы. Выбор региона 
обуславливается его важностью как крупного промышленного центра не только УССР, 
но и СССР, активными миграционными процессами внутри региона, а также с других 
регионов республики и Советского Союза для восстановления народного хозяйства 
Донбасса, развитостью железнодорожных путей, что, бессомнения, создавало 
благоприятную почву для совершения правонарушений и способствовало увеличению 
их количества. 

Историография проблемы достаточно ограничена. Советские исследователи 
освещали вопросы жизни и досуга детей в основном в контексте либо оказания им 
помощи государством, либо в контексте их вклада в победу и восстановление 
народного хозяйства 1 и, к сожалению, косвенно касались условий, в которых 
находились дети до того как попадали под государственную опеку. Современные 
исследователи изучают «детскую» проблематику в рамках общей истории 
послевоенного общества 2.  

Источниковедческая база основана на материалах Центрального государственного 
архива общественных объединений Украины и Государственного архива Донецкой 
области, которые представлены делами из фондов центральных и областных комитетов 
партии, комсомола, профессиональных союзов.  

В первые послевоенные годы уровень преступности среди несовершеннолетних 
граждан достигал в отдельные периоды 8-10% от общего количества совершенных 
преступлений. По данным статистики в 1944 г. в Донбассе было осуждено 1540 
подростков в возрасте от 12 до 16 лет [3]. А в 1945 г. только в Сталинской области 
(ныне Донецкая) детьми было совершено около 900 преступлений, среди которых 11 
убийств [4]. 

Для советского государства детская преступность и правонарушения были не 
новыми явлениями. Подобные формы девиантного поведения наблюдались в 
межвоенное время и были успешно устранены до начала войны. В условиях голода, 
скудного государственного финансирования, явной недостаточной вместительности 
детских домов жизнь детей была ужасной. Грязь, антисанитария, полуголодное 
существование способствовали увеличению количества детских краж и грабежей. В 
течение 1920-х годов подростковая преступность приобретала квалификацию. И хотя в 
дальнейшем преобладающим видом детских преступлений были кражи, в конце 1920-х 
годов нередкими были также случаи убийств и изнасилований.  
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Учитывая это, в последующие годы были расширены формы и методы 
деятельности органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних. И если в первые годы советской власти основные положения 
этой деятельности были в первую очередь направлены на предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних, то уже после 1935 г. практика 
предупреждения была дополнена методами судебной репрессии. Воспитательная 
работа с детьми, упорядочение сроков пребывания несовершеннолетних в местах 
лишения свободы с учетом их исправления, усиление ответственности родителей за 
преступления, совершенные их детьми дополнялись снижением возраста уголовной 
ответственности. Напомним, что до 1935 г. дети до 14 лет не подлежали суду, а с 14 до 
16 лет – только в том случае, если от них отказались комиссии по делам 
несовершеннолетних. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах 
борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» [5] возраст уголовной 
ответственности детей был снижен до 12 лет. Также была установлена уголовная 
ответственность в отношении лиц, которые были уличены в подстрекательстве или 
привлечении несовершеннолетних к противоправным действиям.  

Об эффективности действий советской власти в этот период свидетельствует 
снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. В 1940 г. количество 
осужденных сократилось по сравнению с 1931 г. в два раза, хотя общее количество 
населения такого возраста увеличилось на 30 %. При этом лишь одна пятая 
осужденных подростков совершили тяжкие преступления [6]. 

Сравнительный анализ довоенного и послевоенного уровня преступности 
несовершеннолетних позволяет утверждать об увеличении количества правонарушений 
со стороны подростков и детей. Объективной причиной этого была война и ее 
последствия. Война принесла не только экономические убытки, но и задержала 
внедрение ряда социальных изменений, усложнила процесс воспитания детей. Из-за 
военного времени часть детей не получала образования, многие потеряли родителей, 
остались полусиротами. Те же кто имел семью часто не получали достаточного 
количества внимания и воспитания из-за постоянной занятости родителей и близких на 
производстве, в восстановительных процессах. Все это способствовало безнадзорности 
детей и подростков, а иногда и облегчало совершение ими преступлений. Вместе с тем 
на повышение тенденции влияла недостаточная забота государства об условиях 
пребывания детей-сирот в различных воспитательных детских учреждениях. Нередки 
случаи плохого материального оснащения приемников-распределителей, детских 
домов, ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения. Почти всем 
детским домам не хватало мебели – стульев, столов, кроватей соответствующих 
размеров, кухонных и хозяйственных принадлежностей. Однако эти проблемы легко 
объяснить нехваткой средств из-за концентрации всех ресурсов государства в 
восстановление народного хозяйства и промышленности. Сложнее понять 
невнимательное, а иногда даже безразличное и жестокое, отношение к детям 
воспитателей и учителей. Архивные дела хранят яркие примеры бесхозяйственности и 
грубого обращения с детьми. Например, в Ульяновском детдоме Красноармейского 
района систематически не убирались жилые помещения, постельное белье тоже было 
грязным [7]. В Снежнянском детском доме Сталинской области мальчик 5-летнего 
возраста съел две шоколадки вместо одной и был жестко наказан воспитательницей – 
ему делали промывание желудка [8]. Нередко из-за нехватки кадров, на должностях 
учителей и воспитателей детских учреждений оказывались лица, не имеющие 
педагогического образования и соответствующего опыта работы. Подобные кадровые 
пробелы приводили к отсутствию должного контроля над детьми, что в свою очередь 
способствовало формированию в детских коллективах неуставных отношений, 
выделению доминирующих групп и издевательству сильных над слабыми, младшими и 
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т.д. Кое-где отношения между детьми напоминали взрослые отношения в местах 
заключения, где группы «авторитетов» пытались силовыми действиями закрепить 
собственное привилегированное положение и допускали издевательства над другими. 
Так, в школах № 1 и № 3 с. Новоэкономическое Красноармейского района Сталинской 
области в 1952 г. были зафиксированы случаи избиения школьников-отличников так 
называемыми группами старшеклассников «большие люди» и «большой кум» [9]. В 
марте 1951 г. в Лозно-Александровском детском доме Ворошиловградской области 
(ныне Луганская) было зарегистрировано чрезвычайное происшествие с летальным 
исходом – воспитанник Тесля нанес ножевое ранение воспитаннику Миронову, 
который после этого умер [10].  

Совокупность бытовых проблем и сложные взаимоотношения в детских 
коллективах были частыми причинами побегов из воспитательных учреждений. Случаи 
побегов зарегистрированы из приемников-распределителей городов Ворошиловграда 
(1943 г., 40 детей) [11], Дебальцево (1946 г., 6 детей), Славянска (1946 г., 7 детей), 
Никитовки (1946 г., 2 ребенка), Сталино (1946 г., 6 детей) [12], Андреевского детского 
дома Волновахского района (1952 г., 3 ребенка), Павловского детдома Марьинского 
района (1952 г., 6 детей) [13]. Органы милиции постоянно отчитывались о задержании 
учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО в кинотеатрах, на базарах и других 
общественных местах во время, когда они должны были бы быть на занятиях. Детей не 
задерживали из-за отсутствия конкретного факта преступления, но они могли попадать 
в окружение преступных элементов. Органы милиции были в состоянии только 
информировать о подобных фактах директоров школ и секретарей комсомольских 
организаций.  

Недостаточно контролировались и условия пребывания детей под опекой, на 
патронате и усыновленных. Многие граждане не справлялись или недобросовестно 
выполняли обязанности опекунства. Встречались случаи усыновления ради выгоды – 
усыновители получали ежемесячную пенсию по содержанию ребенка, однако 
возложенных на них обязанностей не выполняли. Неединичными были случаи и 
безнадзорности детей со стороны родителей. Чаще безнадзорность вызывало тяжелое 
материальное положение семей. Гибель мужа или пребывания его в рядах советской 
армии заставляли женщину усиленно работать в учреждениях и на производствах. Дети 
таких родителей часто не были охвачены детскими садами, лагерями и другими 
воспитательными учреждениями, а оставались под присмотром старших сестер, 
братьев или бабушек, которые нередко не обеспечивали необходимого ухода и 
воспитания. Это приводило к нежелательным последствиям – попрошайничество, 
торговля на базарах, бесцельное хождение по улицам, где оставалось еще много 
неубранных боеприпасов и не разминированных полей.  

Многие дети задерживались за уличную торговлю и попрошайничество, на 
которые их толкали сами родители. К примеру, гражданка Дермиткина А.И. 
систематически отправляла свою дочь на базар продавать хлеб [14]. Безусловно, в 
таких случаях родителями руководило не желание наживы. Тяжесть послевоенного 
общества требовала мобилизации всех возможных ресурсов для обеспечения 
нормального уровня жизни.  

Таким образом, крайне неудовлетворительные условия содержания детей в 
детдомах, слабая воспитательная работа в школах, отсутствие внимания со стороны 
родителей и опекунов становились причиной их массового бродяжничества. 
Оказываясь на улице, рано или поздно, дети попадали под влияние преступных 
элементов, ведь необходимость удовлетворения элементарных физических 
потребностей, толкала ребенка на путь совершения правонарушений. 

Также необходимо обратить внимание на трудности с устройством детей 
старшего возраста – 16 лет и старше. Это объясняется тем, что приемники-
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распределители принимали беспризорных только до 16 лет, а старших подростков с 
помощью специальных комиссий при исполнительных комитетах местных советов 
депутатов трудящихся должны были трудоустраивать. Однако не всегда комиссиям 
удавалось оперативно решить вопрос трудоустройства беспризорных подростков, а 
иногда они и вовсе отказывали им в помощи [15]. Поэтому часто подростки старше 
16 лет оставались без документов, а, следовательно, не могли быть трудоустроены и 
долгое время оставались без определенного места жительства и деятельности. Такие 
несовершеннолетние также могли становиться на путь совершения преступлений. 

Пик детского бродяжничества приходится на 1945 г., поскольку система 
довоенной социальной защиты детей-сирот была разрушена за годы войны, а новая 
только начинала формироваться. Ситуация усложнялась и увеличением количества 
бездомных. Основными видами детских преступлений были кражи, грабежи, телесные 
увечья и убийства. Наиболее распространенным видом преступления была кража.  

Тяжелое социально-экономическое и морально-психологическое состояние 
послевоенного общества толкало ребенка на преступление постепенно. Обычно все 
начиналось с шалостей в общественных местах, попрошайничества и спекуляции. 
Только по Сталинский области в 1951 г. было задержано: за хулиганство – 1 177 детей, 
за нарушение правил уличного движения – 7, за попрошайничество – 225, за уличную 
торговлю – 302 ребенка [16]. Образовался замкнутый круг – задержанных детей 
возвращали в воспитательные учреждения или родителям, а через некоторое время, они 
вновь оказывались на улицах. Родителей привлекали к административной 
ответственности. Обычно это были штрафы или предупреждения и выговоры. Однако 
сами дети часто оставались вне системы государственного наказания, а значит и не 
чувствовали вины. 

Вместе с тем, многие преступники получали справедливое наказание. Так, в 
1944 г. в Сталинской области было зарегистрировано 917 случаев осуждения 
подростков, а в Ворошиловградской области – 623 [17]. Интересно, что наибольшее 
количество осужденных приходится на крупные промышленные города, что 
свидетельствует об их скоплении в таковых и объясняется необходимостью 
восстановления промышленности. После освобождения Донбасса происходят большие 
волны миграции. Люди едут для восстановления промышленной базы со всего 
советского союза. Не исключено, что во время переездов много детей терялось. Были 
случаи, когда родители сами оставляли детей на вокзалах, не имея возможности их 
прокормить и надеясь на лучшую судьбу ребенка в детском доме или в другом 
воспитательном учреждении. Через крупные промышленные города проходили и 
важнейшие железнодорожные пути, что также способствовало скоплению людей. 
Кроме этого, как известно, вокзалы – излюбленное место бездомных из-за возможности 
хорошо заработать попрошайничеством и воровством.  

Социальная напряженность в городах усиливалась и жилищным кризисом. 
Многие семьи, живя в коммунальных квартирах, размещались на площади в 6 
кв. метров. На каждого не хватало стационарного спального места, дети и взрослые на 
ночь укладывались спать на полу. Отношения мужчины и женщины происходили 
почти на глазах у детей. Такие условия негативно влияли на формирование психики 
подростков, провоцировали отторжение от семьи, агрессивность и насилие в 
поведении. В 1951 г. среди всех преступлений, совершенных подростками, больше 
всего было случаев изнасилований [18]. Например, в г. Горловка было дело, где семь 
подростков изнасиловали девушку. Четыре преступника получили наказание в виде 
трех лет тюрьмы [19]. 

Таким образом, на повышение уровня детской преступности в послевоенные годы 
влияло множество факторов, основными из которых были – сиротство, вызванное 
смертью родных; сложное социально-экономическое положение, вызванное 
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масштабным разрухой, тяжелое морально-психологическое состояние послевоенного 
общества. Однако, среди главных факторов, влиявших на преступность 
несовершеннолетних, следует выделить безнадзорность. Жизнь на улицах сближала 
безнадзорных с бездомными и в их поведении стиралась грань. Большинство 
преступлений несовершеннолетними совершались из-за вовлечения детей, бесцельно 
проводивших время на улицах, вокзалах, подвалах и других местах в преступные 
группы. 

 
РЕЗЮМЕ 

У статті на основі аналізу наявної історіографії та архівних матеріалів 
розкривається проблема сплеску дитячої та підліткової злочинності в перші післявоєнні 
роки. Коротко розглянуто зміни, які відбулися в карному законодавстві в цей час. 
Виділено причини дитячої девіантної поведінки – голод, розруха, сирітство. 
Підкреслено, що головною причиною злочинності все ж таки була дитяча 
бездоглядність. Наведено види дитячих правопорушень. 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, безпритульність, бездоглядність, 
дитяча злочинність, Донбас.  

 
SUMMARY 

The surge problem of child and juvenile delinquency in the early postwar years is 
revealed in the article. It is based on analyzing the existing historiography and archival 
material. The changes in criminal law at this time are briefly discussed. The causes of child 
deviant behavior – hunger, destruction, orphans are highlighted. The main cause of crime was 
child neglect. The types of children's offenses are shown in the article. 

Keywords: The Great Patriotic War, homelessness, neglect, juvenile delinquency, 
Donbass. 
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РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В 1970-1980-х РОКАХ НА 

ПРИКЛАДІ ДОНБАСУ 
 

О.В. Шимко 
 
АНОТАЦІЯ 

Від співвідношення цін та товари продовольчої та непродовольчої груп залежить 
рівень споживання та добробуту населення. Політика ціноутворення завжди була й 
залишається одним із найбільш суперечливих та актуальних завдань економіки 
держави. Репрезентоване дослідження з'ясовує рівень цін на основні групи товарів, 
порівнює їх у державній, кооперативній та приватній торгівлі в 1970-1980-х роках. За 
допомогою широкого кола архівних матеріалів відтворюється реальна вартість 
продовольчих і непродовольчих товарів у Донецькій та Луганській областях. 

Ключові слова: ціна, ринок, торгівля, кооперативна торгівля, продукти 
харчування, непродовольчі товари, Донбас. 

 
До числа найважливіших показників, що визначають рівень життя населення, 

відносяться роздрібні ціни та тарифи на послуги. Їх рівень впливає на реальну 
зарплатню та реальні прибутки громадян. Вони впливають на попит і структуру 
споживання населення, сприяють збалансованості платоспроможного попиту і 
пропозицій товарів і послуг, наближають рівень і структуру споживання матеріальних 
ресурсів усіх прошарків населення до раціонального. Ціновий механізм впливає на 
стимулювання виробництва та підвищення якості товарів споживання. Зрозуміло, що 
для цього необхідні гнучкість і цілеспрямованість політики ціноутворення, що було 
неможливим під час існування командної економіки радянських часів. Мета роботи – 
охарактеризувати цінову політику радянської влади у 1970-80-х роках на прикладі 
Донбасу, порівняти ціни у різних видах торгівлі, зіставити ціновий рівень у центрі 
області та на периферії. Новизна роботи полягає у власному авторському підборі, 
аналізі та систематизації джерел для дослідження. 

Історіографічна база дослідження складається з монографії Бобровського А.С. та 
Нікольського В.М. про соціальну політику в Донбасі в 1940-60-х рр. [1], а також Верта 
Н.І. та Восленського М.С. [4,8], які містять загальні відомості про соціально-
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економічну ситуацію в радянській державі в зазначений час. Змінам у соціально-
економічній сфері Донбасу в 1940-80-ті роки присвячена докторська дисертація 
Саржана А.О. [9]. Джерельна база репрезентована матеріалами державних архівів 
Донецької та Луганської областей, а також Центрального державного архіву 
громадських об'єднань у м. Києві [2,3,5,6,7]. Автор об'єднала вищезгадані матеріали для 
створення картини цінової політики в Донбасі у середині 1970 – середині 1980-х років. 

Централізована економіка вимагала від радянської держави взяти на себе функції 
вільного ринку та забезпечувати планове формування цін на промислову продукцію та 
продукти харчування. Головну роль відігравала державна політика в галузі сприяння 
виробництву та постачання товарів за прийнятними цінами або належної грошової 
компенсації для вирівнювання купівельної спроможності різних верств населення [1]. 

Протягом тривалого часу державні роздрібні ціни на основні продовольчі та 
непродовольчі товари залишалися стабільними та незмінними, але для нормального 
функціонування економіки рівень цін і тарифів не може залишатися незмінним 
тривалий час. Збільшення прибутків населення та витрат на купівлю різних видів 
товарів при майже незмінній їхній кількості призводила до негативного явища 
тотального дефіциту та пустих полиць у магазинах. Але держава протягом майже 
всього часу свого існування проводила цілеспрямовану політику систематичного 
зниження цін, а не підвищення їх до реального рівня. 

У 1970-1980-х роках розповсюджені були три постачальника продуктів 
харчування до столу трудящих – державна торгівля, кооперативна та колгоспники, які 
торгували на колгоспному ринку. Ціни в них істотно відрізнялися. Саме цю різницю 
демонструє таблиця 1, в якій містяться дані про вартість основних продуктів 
харчування в обласних центрах - Донецьку та Ворошиловграді в 1980 р. у різних видах 
торгівлі. 

З таблиці видно, що ціни у кооперативній торгівлі та на колгоспних ринках були 
значно вищими за ціни в державній торгівлі, причому ціни на колгоспних ринках були 
найвищими. Якщо порівнювати ціни з державною торгівлею, то в 7,5 рази були 
вищими ціни на колгоспних ринках Ворошиловграду на картоплю, 2 рази на капусту, 
1,2 рази на цибулю, майже в 2,5 на яблука та сало, 1,8 рази на яловичину, свинину та 
яйця. Ціни у кооперативній торгівлі були трохи нижчими: в 1,8 рази – на м'ясо та 
яблука, 1,6 рази на сало та 1,4 – на яйця. Така сама тенденція простежувалася й щодо 
цін у Донецьку. Якщо порівнювати державну та кооперативну торгівлю, то в 
торгівельних пунктах останньої ціни були вищі в 3,3 рази на картоплю, 1,8 на м'ясо та 
сало, 1,6 рази на яйця, 1,5 на капусту, 1,25 рази на яблука, та однакові на цибулю. На 
колгоспних ринках різниця була більш значущою. Картопля там коштувала в 8,3 рази 
більше, ніж у точках державної торгівлі, капуста – в 3 рази більше, 1,8 рази більше – 
яблука, м'ясо, сало та яйця, та в 1,25 рази – цибуля. 

 
 
 

Таблиця 1 
Роздрібні ціни на продовольчі товари в державній, кооперативній та колгоспній 

торгівлі в 1980 р. (крб. за кг) [2] 
Ворошиловград Донецьк Види 

продуктів Державна 
торгівля 

Кооперат. 
торгівля 

Колгоспн
і ринки 

Державна 
торгівля 

Кооперат. 
торгівля 

Колгоспні 
ринки 

1.Картопля 0,12 - 0,90 0,12 0,40 1,00 
2.Капуста 0,15 - 0,30 0,10 0,15 0,30 
3.Цибуля 0,40 - 0,50 0,40 0,40 0,50 
4.Яблука 0,80 1,50 2,00 0,80 1,00 1,50 
5.Ялович. 1,90 3,40 3,50 1,90 3,40 3,50 
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6.Свинина 1,80 3,20 3,50 1,80 3,30 3,50 
7.Сало 1,90 3,20 4,50 1,90 3,30 3,50 
8.Яйця, дес. 0,80 1,10 1,50 0,80 1,30 1,50 

 
Таким чином, ми бачимо, що найбільша різниця в цінах торгівельних точок різних 

форм власності спостерігалася на картоплю та м'ясні продукти. Загалом ціни в 
кооперативній торгівлі Ворошиловграду були в середньому в 1,6 рази більшими за ціни 
в державній торгівлі, та в 2,6 рази більшими в колгоспників. У Донецьку 
"кооперативники" накручували ціни в 1,8 рази, а колгоспники – майже в три рази. Це 
було цілком логічним, бо, не дивлячись на низькі ціни, асортимент у державних 
магазинах був дуже бідним, часто вони стояли просто з порожніми полицями. У 
кооперативних магазинах ситуація була кращою, проте їх було не дуже багато. На 
відміну від них, колгоспні ринки були завжди повні найсвіжіших та найсмачніших 
продуктів, майже без черг, проте з набагато вищими цінами. Ціни на ринках були, 
незважаючи на їх величину, найбільш адекватними тій економічній та продовольчій 
ситуації, яка склалася в країні, причому не тільки в 1980-х роках, а й раніше. Ринки 
оперативно реагували на зміни в зарплатні робітників і службовців, а також зміни в 
продовольчому забезпеченні регіону. 

Таблиця 2 демонструє зміни середніх цін на продукти харчування у державній та 
кооперативній торгівлі Донецької області протягом 1970-1980-х років. Як видно з 
таблиці, більшість продуктів харчування істотно подорожчали за цей період. 
Найбільше – майже в півтора рази – огірки та помідори. Значного підвищення набули 
ціни на птицю, яловичину та телятину, пшеничний хліб, рис, інші овочі та баштанні. У 
1,2 рази подорожчала свіжа риба, 1,1 рази – сало, виноград, яйця, макаронні та ковбасні 
вироби. Але були продукти, ціна на які не тільки не піднялася, а навпаки – впала. 
Найбільше – на 27,6 % знизилася ціна на сметану та вершки, на 26,3 % – картоплю. 
Інше зниження було значно меншим – мінус 6,25 % ціни на капусту, 5,5 % - буряк, 
моркву та редис, майже на 4 % ціна впала на молоко, на 3,5 % знизилася вона на солону 
рибу та майже 3% на масло. 

 
 
 

Таблиця 2 
Ціни на продукти харчування в державній торгівлі (крб. за кг) [3] 

Роки  
 

Види продуктів 
 

1975 
 

1980 
 

1985 

Порівняння 
цін 1985р. з 
цінами 

1975р. (%) 
1.Мука пшенична 0,38 0,40 0,41 107,9 
2.Хліб пшеничний 0,22 0,24 0,27 122,7 
3.Хліб житній 0,14 0,15 0,17 121,4 
4.Рис 0,76 0,79 0,80 105,3 
5.Крупа 0,34 0,31 0,39 114,7 
6.Макаронні вироби 0,55 0,56 0,61 110,9 
7.Картопля 0,19 0,16 0,14 73,7 
8.Капуста 0,16 0,13 0,15 93,7 
9.Огірки та помідори 0,26 0,31 0,36 138,5 
10.Буряк, морква, редис 0.18 0,17 0,17 94,4 
11.Інші овочі 0,33 0,34 0,38 115,2 
12.Баштанні 0,21 0,24 0,24 114,3 
13.Виноград 0,71 0,78 0,80 112,7 
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14.Фрукти та ягоди 0,78 0,82 0,81 103,8 
15.Яловичина, телятина 1,91 2,03 2,11 110,5 
16.Свинина 1,98 2,15 2,11 106,5 
17.Птиця 1,87 2,02 2,31 123,5 
18.Ковбасні вироби 2,60 2,65 2,93 112,7 
19.Мясні напівфабрикати 1,27 1,29 1,33 104,7 
20.Риба свіжа 0,74 0,82 0,84 113,5 
21.Риба солона 1,41 1,34 1,36 96,4 
22.Молоко 0,26 0,24 0,25 96,2 
23.Сметана та вершки 1,52 1,07 1,10 72,4 
24.Сир 2,37 2,46 2,56 108 
25.Масло 3,50 3,40 3,40 97,1 
26.Сало 2,04 2,14 2,30 112,7 
27.Яйця (за шт.) 0,09 0,11 0,10 111,1 

 
З таблиці 2 видно, що подорожчали в основному продукти тваринного 

походження та ті, що були в дефіциті – м'ясо, сало, фрукти, ковбасні вироби. Ціни на 
основний продуктовий набір – молоко, повсякденні овочі, масло – знизилися. Відомий 
історик М.С. Восленський також звертав увагу на те, що в СРСР були дешевими тільки 
прості продукти харчування – хліб, макарони, картопля, молоко, овочі. Проте м'ясо, 
риба, птиця, фрукти, шоколад – були або дорогим, або дефіцитним товаром [4]. З 
урахуванням того, що люди не хотіли їсти макарони з хлібом та заїдати їх картоплею, 
приблизно 80 % бюджету пересічної радянської родини йшло на харчування. 

Але населення купувало не тільки продукти харчування, а й непродовольчі 
товари. Середні ціни на різні їхні види містяться в таблиці 3. Протягом досліджених 
десяти років більшість цін значно виросла, особливо на товари, які продавалися в 
приватному секторі. Зростання усіх товарів у приватній торгівлі відбулося на 45,6 %, а 
в державній – 40,2 %. Особливого подорожчання в державній торгівельній мережі 
зазнали тканини, що було зумовлене браком якісного та модного одягу в магазинах і 
примушувало населення шити речі самостійно. Більше всього подорожчали бавовняні 
та льняні тканини. А трикотаж, навпаки, подешевшав майже на третину. У приватній 
торгівлі значного подорожчання зазнали інші, крім вказаних, види взуття та вовняні 
тканини. Позитивним моментом тут було подешевшання більшої, ніж у державному 
секторі, кількості товарів. Так, на 62 % подешевшали тканини, 14,2 % - гумове взуття, 
та майже на 42 % – валяне взуття. 

 
Таблиця 3 

Ціни на непродовольчі товари в Донецькій області (крб.) [5] 
1975 1985 Індекс цін (%) Види 

непродовольчих 
товарів 

Державна 
торгівля 

Приватна 
торгівля 

Державна
торгівля 

Приватна 
торгівля 

Державна 
торгівля 

Приватна 
торгівля 

1.Тканини, за 
метр: 

3,91 18,95 5,75 7,10 147,05 37,46 

- бавовняні 1,16 1,37 2,41 2,59 207,75 189,05 
- вовняні 13,31 17,89 15,21 39,89 114,27 222,97 
- шовкові 6,80 25,64 8,72 28,32 128,23 110,45 
- штапельні 1,97 2,52 3,24 3,00 164,46 119,04 
- льняні 2,11 3,92 5,29 6,05 250,71 154,33 
2.Трикотаж, за 
шт. 

3,98 10,32 2,90 10,54 72,86 102,13 
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3.Взуття, за 
пару: 

13,36 26,05 17,26 45,70 129,19 175,43 

- шкіряне 16,31 39,85 22,88 61,95 140,28 155,45 
- гумове 5,77 10,41 6,68 8,93 115,77 85,78 
- валяне 9,66 15,54 10,23 9,05 105,90 58,23 
- інше 3,85 4,78 4,07 16,13 105,71 337,44 

 
Якщо порівнювати ціни в державній та приватній торгівлі, то в 1975 р. на всі види 

непродовольчих товарів ціни були вищими в приватників. Особливо значною була 
різниця в ціні тканин різних видів – у 4,8 рази, та шовкових тканин – у 3,7. Трикотаж 
був дорожчий в 2,6 рази, а шкіряне взуття – 2,4. Інші товари були дорожчі в середньому 
в 1,4 рази. У 1985 р. різниця між цінами в державній та приватній торгівлі була вже 
меншою. Значно відрізнялася ціна на інші, крім вказаних, види взуття – в 4 рази. Також 
у 3,6 рази була вищою в приватному торгівельному секторі ціна на трикотаж, у 3,2 рази 
– на шовкові тканини та в 2,6 рази на вовняні тканини. Різниця цін на інші товари 
коливалася в районі 1,5 разів. Таким чином, ми бачимо суттєве зростання цін на 
непродовольчі товари протягом 1970-1980-х років. 

Прихована, проте існуюча інфляція, для боротьби з якою влада не мала дієвих 
механізмів, панування дефіциту призвели до розквіту так званого "чорного ринку", де 
ціни були в декілька разів вищими за державні. Люди були змушені покупати необхідні 
речі за такими цінами, що значно зменшувало їхні реальні прибутки при збереженні 
офіційно високих номінальних прибутків. Через це також зменшувалася, а не 
підвищувалася, як наголошувала влада, реальна зарплатня. Інфляційні процеси почали 
проявлятися вже в 1970-х роках, а в 1980-х набули катастрофічно високих темпів. 
Протягом цих років були суттєво підвищені ціни на низку товарів широкого вжитку, 
що видно з індексу цін у таблиці 3, не тільки на товари в приватному, але й державному 
секторі торгівлі. Це негативно позначилося на купівельній спроможності населення та 
його добробуті. 

Спостерігалися численні факти порушення цінової політики на місцях. Так, у 1976 
р. на засіданні бюро Ворошиловградського обкому партії відімчалися факти завищення 
роздрібних цін на товари народного споживання та тарифів на послуги, які надавалися 
населенню, скорочення підприємствами випуску недорогих промислових і 
продовольчих товарів, які користувалися сталим попитом у населення, або зняття їх з 
виробництва, якщо це було невигідно чи незручно керівництву підприємства [6]. 

Досить часта зміна цінової політики та її необґрунтованість не могли не викликати 
живого відгуку громадян. У 1983 р. було проведене опитування населення з приводу 
упорядкування цін на основні групи товарів. Деякі громадяни позитивно оцінювали 
зростання цін, говорячи про те, що вже давно слід було підвищити ціни на окремі 
товари, та краще нехай трохи зростають ціни, ніж одночасно набагато й зарплатня, й 
ціни. Але більшість все ж відносилося до цього негативно:" За границу газ даем, а у 
себя повышаем на него цены", "Почему цены в нашей стране повышаются до уровня 
цен, существующих в странах – членах СЭВ, ведь зарплата у нас ниже, чем в этих 
странах", "Если в нашей стране не производится достаточного количества хороших и 
нужных товаров народного потребления, то почему бы не закупать их в 
социалистических и высокоразвитых капиталистических странах", "Как понимать 
заботу партии о повышении благосостояния советских людей, если почти ежегодно 
повышаються цены" [7]. Крім поступового підвищення цін, постійним супутником 
життя був дефіцит на товари широкого попиту – майонез, консервований зелений 
горошок, сухі ковбаси тощо. Купівля легкового автомобіля взагалі стала надзвичайною 
проблемою. Автомобілі розподілялися на підприємствах, і щоб його придбати, треба 
було чекати своєї черги кілька років. 
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На початку 1980-х років була зроблена спроба економічної реформи. Новації 
полягали у введенні нового нормативу стандартифікації в управлінні підприємствами 
та введенні нового порядку обчислення оптових цін на всі види продукції. Відтоді на 
кожен продукт, який вироблявся, призначалося дві ціни: звичайна оптова та 
"нормативна". Ці заходи призвели до страшного хаосу та перерахунку протягом усього 
1982 р. усіх державних розрахунків [8]. Але позитивних зрушень ця реформа не дала. 
За підрахунками економіста Д. Шавінешвілі, в 1985 р. один карбованець дорівнював 54 
копійкам, порівняно з карбованцем 60-х років. Інфляційні тенденції в економіці почали 
активно проявлятися вже в 1970-ті роки. Загальне підвищення цін і тарифів становило 
(у розрахунку на рік їх впровадження) майже 25 млрд. крб. Хоча, починаючи з 1984 р., 
роздрібні ціни офіційно підвищувалися тільки на хліб і алкогольні напої, проте 
відбувалося приховане зростання цін на всі групи товарів [9]. 

Підсумовуючи, можемо констатувати, що держава в зазначений час вже в меншій 
мірі, ніж у попередній період, чинила опір розвитку колгоспної та кооперативної 
торгівлі, населення мало змогу купувати товари не тільки в її державному секторі. 
Установи держторгівлі не могли задовольнити все зростаючий попит населення не 
тільки на промислові, а й продуктові товари. Це призводило до появи спекулянтів, 
перекупників, "чорного ринку" та збільшення цін у підприємствах кооперативної та 
колгоспної торгівлі. Як і раніше, товарів у державному секторі торгівлі не вистачало, а 
ціни "трималися" на одному рівні примусово. Ціни на ринках, незважаючи на їхню 
величину, були найбільш адекватними тій економічній та продовольчій ситуації, яка 
склалася в країні. Ринки оперативно реагували на зміни в зарплатні робітників та 
службовців та зміни в продовольчому забезпеченні регіону. Взагалі купити необхідні 
товари з часом ставало все більш неможливо навіть за велику ціну, внаслідок чого 
значні кошти громадян осідали в ощадкасах. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы ценообразования в Донбассе в 1970-1980-е 
годы. На материалах широкого круга литературы и архивных источников выяснен 
уровень цен на основные группы продовольственных и непродовольственных товаров, 
сравнены цены в разных видах торговлы – государственной, кооперативной и частной. 

Ключевые слова: цена, рынок, торговля, кооперативная торговля, продукты 
питания, непродовольственные товары, Донбасс. 

 
SUMMARY 

In article questions of pricing in Donbass in 1970-1980 years are considered. On 
materials of the broad audience of the literature and archival sources the price level on the 
basic groups food and articles of food, comparisons the prices in different kinds of trade - 
state, cooperative and private is found out. 

Key words: the price, the market, trade, cooperative trade, food stuffs, articles of food, 
Donbass. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДИТИНСТВА І МАТЕРИНСТВА УКРАЇНСЬКОГО 

ДОНБАСУ ПРОТЯГОМ 1964 – 1991 РОКІВ 
 
В.І. Карачевська 
 
АНОТАЦІЯ 

Стаття знайомить з основними державними законодавчими документами та 
радянськими нововведеннями у сфері здоров’я дитинства і материнства. Головний 
акцент зроблено на мережі медичних спеціалізованих закладів Ворошиловградської та 
Донецької областей. Автором висловлено припущення щодо причин найпоширеніших 
дитячих захворювань у 1960 – 1980-тих роках. Стаття розрахована на широке коло 
читачів, особливо істориків та працівників  медичної галузі. 

Ключові слова: акушер-гінеколог, колгоспні пологові будинки, фельдшерсько-
акушерські пункти, педіатрія, багатопрофільні лікарні, спеціалізовані відділення. 

 
Невід’ємним атрибутом будівництва комуністичного майбутнього для СРСР стало 

вирішення проблеми з трудовими ресурсами. Це призвело до певних реформувань у 
сфері охорони здоров’я дітей та матерів. Тому досить актуальним сьогодні постає 
питання визначення особливостей радянської опіки за майбутніми поколіннями на 
прикладі Донецької та Луганської областей. 

Історіографічна складова представлена науковими оглядами таких авторів, як 
Ю.П. Лісіцин, Н.В. Полуніна, А.Ф. Серенко. Ці роботи надають загальну інформацію 
про медичний захист дітей і матерів у Радянському Союзі. Український Донбас у них 
не згадується, тому постає завдання дослідження цієї проблеми. 

В основі джерельної бази наявні архівні документи. Серед них переважна 
більшість статистичних даних обласних управлінь статистики, відділів охорони 
здоров’я Донецької та Луганської областей, звітами Комуністичної партії та Комітетів 
народного контролю. Важливий матеріал зібрано в законодавчих та статистичних 
збірках. Це в повній мірі дозволяє виконати поставлені завдання дослідження. 

Метою роботи виступає процес розвитку медичної допомоги у сфері охорони 
дитинства і материнства українського Донбасу протягом 1964 – 1991 років. 

Головними завданнями дослідження є: визначення напрямків радянського 
законодавства, направленого на охорону життя дітей і жінок, аналіз забезпеченості 
медичними кадрами населення, простеження мережі лікувально-профілактичних та 
санаторних закладів регіону досліджуваного періоду.  

© Карачевська В.І., 2013 
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Як пропагувала радянська наукова думка, в СРСР постійно проводились 
різноманітні соціально-економічні заходи для того, щоб жінка могла успішно 
поєднувати суспільно корисну працю з щасливим материнством. Для підкріплення цих 
гасел розроблялись спеціальні законодавчі документи. 

15 липня 1970 р. були прийняті «Основи законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про працю». Стаття 21 проголошувала право жінок з дітьми на неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень. Для створення нормальних умов і 
режиму кормління дитини на підприємствах і в організаціях з масовим застосуванням 
жіночої праці облаштовувались кімнати для грудничків [1]. Згідно до статті 68 
заборонялось застосовувати  жіночу працю на особливо важких і шкідливих 
виробництвах, а також у підземних роботах [2].  

Виявлення державної турботи за жінок простежується і в матеріальній допомозі, 
передусім у пособіях, преміях. Звичайно, їх розмір не міг повністю охопити фінансові 
витрати на утримання дітей, але додаткові надбавки ніколи не були зайвими для 
родини. 

Постанова Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 1970 р. № 659 передбачала 
визначення розміру грошової допомоги багатодітнім матерям, яка коливалась від 65 до 
250 карбованців, у залежності від кількості дітей [3].      У 
1980-х роках в «Основних напрямках економічного і соціального розвитку СРСР на 
1981 – 1985 роки і на період до 1990 року» затверджених XXVI з’їздом КПРС, 
передбачалось створення умов для укріплення інституту сімі’ї, розширення пільг 
родинам з дітьми та працюючим матерям [4].  

З 1981 року жінкам, які мали двох і більше дітей до 12 років, надавалась додаткова 
триденна відпустка [5]. Відповідно до Указу Президіуму Верховної Ради СРСР «Про 
збільшення тривалості відпусток через вагітність і пологи» декрет становив до 56 днів 
перед пологами і 56 днів після, з виплатою державних видатків. У випадку медичних 
ускладнень або народження двох і більше дітей, надавалась термін збільшувався до 70 
днів [6]. Це звісно стало значною поступкою жінкам, адже у 1960-ті роки відпустка 
надавалась лише після пологів і не перевищувала двох місяців. 

Окрім матеріального заохочення, держава затвердила орден «Материнська слава» 
і медаль «Медаль материнства». З 1944 до 1980 року почесне звання «Мати-героїня» 
було присвоєно 324 тисячам жінкам Радянського Союзу [7].  

Питанню охорони здоров’я матері і дитини була присвячена 46-ша сесія 
Загального зібрання Академії медичних наук (лютий 1982). У доповіді міністра   С.П. 
Буренкова важливе місце відводилось профілактичній роботі, покращенню 
педіатричних та акушерсько-гінекологічних закладів. 

Наприкінці 1970-х – початку 1980-х років проводився науково-практичний 
експеримент. Численні досліди виявили найбільш сприятливий вік для народження 
дитини – від 19-20 до 24-25 років. Це пояснювалось найменшими показниками 
соматичних захворювань [8]. 

Важливе значення відігравала просвітницька робота серед молоді. У місті 
Ворошиловграді та містах обласного значення у 1979 р. організовано консультації і 
кабінети з питань родини і шлюбу [9]. 

Держава усіма засобами намагалась зменшити кількість абортів, показники яких, 
тим не менш, постійно зростали, особливо серед підлітків. До початку                 1970-
років аборти за немедичними показниками були заборонені. Натомість виникає 
негативна суспільна тенденція, адже свою діяльність розпочали знахарки та народні 
повитухи. Це призводить до трагічних наслідків: після таких «домашніх операцій» 
показники материнської смертності сягають 88 – 100% [10].  

Медична допомога жінкам була представлена спеціалізованими клініками, 
пологовими будинками, фельдшерсько-акушерськими пунктами (таблиця 1), 
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колгоспними пологовими будинками (наприклад, у 1970 р. у Ворошиловградській 
області їх налічувалось 50, проте вже до початку 1980-х років кількість цих закладів 
разюче зменшилась до 14 [11], [12]). 

Таблиця 1.  
Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів [13], [14], [15], [16].  

Роки 1965 1970 1971 
СРСР 90192 92137 92445 
УРСР 18599 18240 18181 
Ворошиловградська 
область 

- 419 - 

Донецька область 598 752 - 
Найбільш чисельними були жіночі консультації. У 1970-х роках в СРСР їх 

налічувалось 9.7 тисяч, у 1980-х – 10.4 тисяч [17]. На території Ворошиловградщині ці 
показники збільшились відповідно до 285,  а  в Донецькій області спостерігаємо 
тенденцію до зменшення цих даних (графік 1):  
 
Графік 1. Жіночі консультації, дитячі поліклініки й амбулаторії [18]       
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За таких умов відбувалось і наповненість амбулаторно-лікувальних закладів 

лікарняними ліжками відповідного профілю (графік 2): 
 
Графік 2. Кількість ліжок для вагітних і рожениць [19]  
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Звичним явищем сільських населених пунктів стали виїзні жіночі консультації 

[20], які були справжнім порятунком для людей, і хоча не в повній мірі, але все ж таки 
опікувались здоров’ям колгоспниць. 

У 1982 р. введено в дію акушерський комплекс Республіканського центру охорони 
здоров’я матері і дитини [21]. 
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У зв’язку з укріпленням матеріально-технічної бази з метою раціонального 
використання медичних кадрів було визнано за цільове будівництво великих 
багатопрофільних лікарень. Це дозволяло розвивати спеціалізовану акушерсько-
гінекологічну допомогу [22]. 

Кількість медичного персоналу, який надавав допомогу жінкам, також зростає 
(таблиця 2), однак такі зміни все-одно не покривали нестачу лікарів, особливо у 
сільських місцевостях. 

Таблиця 2.  
Медичні працівники у сфері охорони дитинства і материнства  [23 – 27] 

 
1970 1975 1980 Посада 

В* Д** В Д В Д 
Акушери-гінекологи 
  

457 869 662 914 744 999 

Фельдшери-акушери 
 

813 1783 675 1726 681 1360 

Акушери 
 

2543 4197 2796 4834 2705 4483 

Педіатри 
 

689 1584 1148 1621 1030 1732 

В* – Ворошиловградська область 
Д** – Донецька область 

 
Нерозривно з материнством пов’язане піклування про дітей. Невтішні показники 

дитячої смертності та природного приросту населення, стали вагомою мотивацією для 
вдосконалення медичної допомоги підростаючому поколінню. Слід відзначити, що 
завдяки прогресу наукової думки в області біології та медицини, вченим і лікарям, 
починаючи з другої половини 1960-х років і до розпаду Радянського Союзу, вдалось 
контролювати процес зменшення смертності серед новонароджених. Такі активні 
заходи, звичайно мали позитивний вплив на території Донецького регіону (графік 3). 
Схожа ситуація спостерігалась і у Ворошиловградській області: протягом 1979 – 1985 
років рівень дитячої смертності впав з 19.0 до 16.9 на 1000 народжених [31 – 33]. 

 
Графік 3. Показники дитячої смертності віком до 1 року на 1000 народжених    [28 
– 30]  
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Для обслуговування дитячого населення на території Донбасу існувало понад 200 
дитячих поліклінік-консультацій. У 1979 р. було проведено капітальні ремонти 6 
дитячих відділень Донецька, обласної дитячої лікарні. Розширена мережа дитячих 
спеціалізованих кабінетів до 26. У дитячому садочку Жданова організована спецгрупа 
на 40 місць для дітей з косими очима. Організовано відділення другого етапу 
оздоровлення недоношених дітей у Макіївці [34].  

У 1985 р. на території Ворошиловградської області введено до ладу 7 дитячих 
поліклінік, багатопрофільна дитяча лікарня на 300 ліжок на базі обласної клінічної для 
дорослих, 5 дитячих лікувальних корпусів [35].  

Зростання дитячих поліклінік стало позитивним явищем для 1970-х і особливо 
1980-х років, але якщо міста у повній мірі забезпечувались медичними установами, то 
сільські мешканці продовжували відчувати у них нестачу і змушені були долати 
кілометри задля спеціалізованої допомоги. 

1979 рік оголошено роком дитини в УРСР. У зв’язку з цим на Донбасі 
втілювалось ряд заходів, передусім, було проведено міські та районні конференції для 
лікарів-педіатрів, організовувались численні концерти дитячої самодіяльності, 
розроблялись стенди та плакати [36]. 

З метою зростання культури і якості медичного обслуговування дитячого 
населення, згідно до Постанови ВР СРСР на Ворошиловградщині було розукрупнення 
25 педіатричних дільниць [37]. 

Протягом 11-ї п’ятирічки завершено розукрупнення педіатричних дільниць, що 
дало змогу зосередити зусилля дільничних лікарів на підвищенні якості 
диспансеризації дітей.           

У другій половині 1980-х років стала покращена забезпеченість лікувальних 
закладів діагностичною апаратурою. Було створено спеціалізовані педіатричні бригади 
швидкої та невідкладної медичної допомоги. Збільшилась кількість педіатричних 
дільниць, покращилась укомплектованість посад дільничних та шкільних лікарів, а 
також лікарів підліткових кабінетів. В УРСР в інститутах удосконалення професійного 
рівня збільшилась кількість педіатричних кафедр [38]. 

Кількість самих педіатрів також зростає, але забезпеченість їх у відсотковому 
співвідношенні до кількості дитячого населення поступово зменшується. Так, якщо на 
1965 р. цей показник у Донецькій області сягає 95.3% [39], то в наступні десятиліття 
рідко доходить 80% (таблиця 2). 

На середину 1970-х років припадає пік захворюваності серед дітей регіону. Так, у 
1976 р. на Донеччині народилось хворими і захворіло 6337 дітей, або 9% [40]. 
Найбільша удільна вага була серед таких захворювань: гострі респіраторні хвороби, 
хвороби пуповини, шкіри, слизових [41]. 

Усе частіше виявлялись порушення артеріального тиску і серед підлітків. 
Спостерігались тенденції до зростання неврозів, що були обумовлені, передусім, 
конфліктними ситуаціями в родинах, навчальною завантаженістю, малорухливим 
способом життя. 

Заради покращення стану молодого населення, вводиться обов’язкова 
диспансеризація та регулярні профогляди. Однак, не дивлячись на це, такі планові 
заходи проводились формально, без участі у них вузьких спеціалістів. Чимало проблем 
виникало також через відсутність налагодженої роботи між дільничними педіатрами, 
шкільними лікарями, лікарями підліткового кабінету та вузькими спеціалістами [42]. 

Важливим чинником на шляху оздоровлення та профілактичної роботи серед 
дітей та підлітків стали санаторії відпочинку, сезонні табори. Ці заклади були 
підшефними організаціями державних установ, колгоспів, підприємств, фабрик. Саме 
вони оплачували основні фінансові витрати відпочинку.  
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На Україні протягом 1970 – 1980-х років створено широку мережу дитячих 
санаторіїв 9 медичних профілів загальним фондом 29.7 тисяч ліжок, де щороку 
отримали можливість лікуватись біля 135 тисяч дітей з хронічними захворюваннями 
серця, легень, опорно-рухового апарату, печінки, нирок [43]. Територія 
Ворошиловградської області була представлена 13 [44], а Донецької 18 подібними 
закладами [45]. 

Дитячі профілакторії та санаторії проходили регулярні перевірки з боку органів 
народного контролю. Такі рейди не рідко виявляли чимало недоліків у закладах. Але, 
якщо порушення санітарно-гігієнічного режиму могли бути вирішені самим 
персоналом установ, то проблеми низької матеріальної бази, недостатньої потужності 
вимагали чимало часових і фінансових затрат, а тому з року в рік залишались 
відкритими. 

Окреме соціальне явище становило сирітство, чисельні показники якого невпинно 
зростали. Ці діти були під особливим контролем та опікою Радянської країни. Для них 
на території Ворошиловградської області протягом кінця 1960 – 1980-х рр. діяло 36 
шкіл-інтернатів, 2 будинки для дошкільнят, 40 інтернатів при сільських школах, 2 
інтернатних заклади [46]. У Донецькій області функціонувало 80 шкіл-інтернатів, у 
тому числі допоміжних 20, санаторних 9, спеціалізованих 10, загальноосвітніх 39, для 
важковиховних дітей 2 [47]. Медичне обслуговування у них залишало бажати кращого. 
Наприклад, у Шахтарському інтернаті, де всі діти старші 8 років, не існувало кабінету 
особистої гігієни і ванн. Кабінет лікувальної гімнастики і масажу був лише у 
Дружківському інтернаті [48]. 

З 1991 р. на базі спеціалізованого будинку дитини у Донецьку почав 
функціонувати центр реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, на чолі з 
доктором медичних наук, професором С.К. Євтушенко [49].   
 Держава зобов’язувалась забезпечувати дитяче населення не лише необхідною 
медичною допомогою, але й повноцінним харчуванням.  Наприкінці 1970-х років 
вийшла Постанова про необхідність відкриття у кожному місті та районі спеціалізовані 
магазини або відділи з продажу продуктів дитячого харчування. Так, у Донеччині 
станом на 1980 р. вже діяло 64 молочні кухні з 259 пунктами роздачі [50]. Але такі 
позитивні зрушення відбувались до кінця 1980-х років, коли ситуація кардинальним 
чином змінилась. З 1991 р. промислове виробництво продуктів для немовлят було 
майже повністю зупинено. 

Отже, проблема здоров’я дитячого населення та піклування про матерів 
визначались радянським керівництвом як одна з найважливіших. Завдання кількісного 
зростання мережі лікувальних та оздоровчих закладів виконувались за заздалегідь 
розробленими планами. Позитивними наслідками державних нововведень стало 
реальне збільшення фінансової допомоги родинам з дітьми. Поряд з цим, проблему 
нестачі медичного персоналу, особливо у сільських районах нібито не помічали. До 
того ж, оперативність та якість надання лікарської допомоги залишали бажати кращого. 
Особливо гостро ці проблеми виявились наприкінці 1980-х – початку 1990-х років, 
коли політичні змагання відсунули соціальні турботи на другий план. 

Автор передбачає продовжити дослідження цієї проблеми, визначивши 
кваліфікаційний та національний склад працівників гінекологічної та педіатричної 
служб. 
 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена організації та регулюванню галузі охорони здоров’я дитинства 
і материнства Донбасу протягом 1964 – 1991 років. Було розглянуто законодавчі 
документи, проаналізовано кількісні та якісні показники закладів і працівників сфери, 
зроблено висновки щодо рівня надання медичних послуг молодому поколінню.  
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Ключові слова: акушер-гінеколог, колгоспні пологові будинки, фельдшерсько-
акушерські пункти, педіатрія, багатопрофільні лікарні, спеціалізовані відділення. 
 
SUMMARY 

The article is devoted to the organization and regulation of health care childhood and 
motherhood Donbass during 1964 - 1991 years. It was considered legal documents and 
analyzes quantitative and qualitative indicators of institutions and workers, conclusions about 
the level of health services young generation.      

Keywords: obstetrician-gynecologist, collective maternity, medical points, pediatrics, 
multi-hospital, specialized departments. 
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К РЕКОНСТРУКЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ИСТОРИИ БОСПОРА 

 
Л.Г.Шепко 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы материалы археологических комплексов и факты, 
которые расцениваются как результат военных действий на Европейском Боспоре, 
торговые контакты боспорских городов в конце VI – начале V в до н.э. Предложена 
реконструкция начального этапа политического развития Боспора. В пределах 
ближайшей к Пантикапею территории происходило формирование ядра Боспорского 
государства. В его состав входили Мирмекий, Тиритака, Порфмий, возможно, 
Парфений. Их расположение вдоль побережья Керченской бухты выявляет систему 
защиты Пантикапея и контроля морских путей, ведущих в Приазовье. 

Ключевые слова: Боспор, политическое развитие, Керченская бухта, 
оборонительные сооружения. 

 
В продолжительном изучении ранней истории боспорских полисов проблема их 

объединения является основополагающей. В научной литературе обоснованы 
различные точки зрения по поводу причин и обстоятельств образования Боспорской 
государства, его союзного характера. Благодаря письменному свидетельству Диодора 
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Сицилийского, в котором   сообщается, что в год архонтства в Афинах Теодора (т.е. в 
438–437 гг. до н. э.) на Боспоре прекратила свое существование династия 
Археанактидов, «царствовавшая» 42 года (XII, 31, 1), основное внимание 
исследователей сосредоточилось на объединении боспорских центров под началом 
Археанактидов в 480 г. до н.э. и последующем переходе власти  к Спартоку. Но 
приходу к власти представителей рода Археанакта от момента основания первых 
греческих колоний на берегах Керченского пролива предшествовал почти столетний 
период. И хотя интерес к этому этапу вполне закономерен, ему уделено недостаточно 
внимания. Но, очевидно, события именно этого периода предопределили характер 
будущего боспорского государства.  

 В связи с этим имеет смысл рассмотреть имеющиеся свидетельства, 
характеризующие социально-политическую обстановку на берегах Боспора 
Киммерийского в VI – нач. V в.до н.э., что и составляет цель данной работы.  

В VI ст. до н.э. происходит оформление самостоятельных социально-
политических структур на берегах Боспора Киммерийского. Почти синхронно в 580–
560 гг. до н.э. появляются Пантикапейская, Нимфейская, Феодосийская, Мирмекийская 
и Тиритакская общины.  

Первыми греческими апойкиями на Тамани были Гермонасса, Патрей, Тирамба 
(Пересып), Корокондама (Тузла). Их появление датируется первой–другой четвертью 
VI ст. до н.э. Немного позже – в третьей четверти VI ст. до н.э. – появляются Фанагория 
и Кепы. Уже на ранних этапах общинные земли были разделены на сферы влияния 
полисов, каждый из которых фиксировал границы основанием поселений. Это 
отчетливо проявляется  при диахронном картографировании поселений. На Таманскому 
архипелаге уже в ранний период VI ст. до н.э. оформились отдельные социально–
территориальные единицы Гермонасси, Фанагории и Кеп.    

Вместе с тем в это время закладываются основы лидерства Пантикапея. И в 
немалой степени этому способствовало его географическое положение. Для поселения 
первые колонисты выбрали самую удобную бухту в Керченском проливе. К ее берегам 
подходили террасы и склоны горы Митридат, с вершины которой открывается вид 
практически на весь пролив.  

Остатки жилых и хозяйственных построек милетской апойкии, давшие начало 
будущей столице Боспора обнаружены в центральной части к западу от вершины 
Митридат.  Это землянки, существовавшие во второй четверти VI в. до н.э. Появление 
первых улиц, монументальных и многокамерных построек фиксируется к последней 
четверти VI в. до н.э., что свидетельствует о превращении Пантикапея в город. Здесь 
выявлены строительные детали ордерных общественных зданий и постройки круглой 
планировки диаметром 14 метров – толос [1]. Толос служил центральным элементом и 
архитектурной доминантой этого ансамбля. Это редкий тип сооружения и для этого 
раннего периода истории Греции. Всего их известно для конца VI – начала V века до 
н.э. не более 4. Многолетние исследования Пантикапея позволили предположить, что 
архитектурный ансамбль с толосом представлял собой общественный и религиозный 
центр, формирующегося полиса. В 1985–1986 гг. был открыт многокамерный комплекс 
площадью около 120 кв.м, во дворе которого находились обломки массивной 
керамической ванны, реставрации которой была завершена в 2010 г. [2]. Ее внешняя 
поверхность богато декорирована рельефными фризами, изображающими состязание 
колесниц, запряжённых парой коней. Ванна возвышалась над полом и была рассчитана 
на круговой обзор. Очевидно, что она выполняла особые функции и предназначалась 
для священных омовений жрецов или магистратов, исполнявших свои обязанности в 
общественном центре поселения. На рубеже первой и второй четвертей V в. до н.э. 
монументальный комплекс прекратил свое существование. Вероятно, он утрачивает 
свое значение, т.к. отмечены следы обветшания, выборки камней, разрушения 
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естественным путем. На смену ему пришли землянки и хозяйственно-
производственные комплексы. Это может свидетельствовать об изменениях в 
руководстве общиной.  

Лишь в середине V в. до н.э. появляются наземные дома с каменными цоколями с 
сырцово-кирпичными стенами, сооружается монументальный храм ионического 
ордера, посвященный Аполлону-Врачу [3]. В этом контексте представляется важным 
одно положение, высказанное В.П. Толстиковым, о взаимосвязи «перестройки» в 
будущей столице Боспора на грани II и III-го ее строительных периодов и приходом к 
власти Археанактидов. Это позволяет предположить отсутствие прямой 
преемственности между руководителями пантикапейской общины. До Археанактидов 
коллектив возглавляли представители родовой аристократии, ориентированные на 
традиционные полисные общегражданские ценности. Их авторитет и власть опирались 
на религиозную деятельность. Для Пантикапея этого времени можно предположить 
олигархический строй. В связи с этим  следует обратить внимание на то, что 
сооружение первых археологически зафиксированных оборонительных стен относится 
к 80-м гг. V в. до н.э. [4].  

На скалистом мысу в 4 км от Пантикапея располагался Мирмекий, основанный во 
второй четверти VI в. до н.э.  В это время застроенное землянками поселение 
укрепляется оборонительными стенами. Самые ранние полуземлянки Мирмекия 
датируются концом второй четверти – серединой VI в. до н.э. Во второй половине VI в. 
до н.э., т.е. на акрополе возводится оборонительная стена. В первой четверти V в. к 
ранней оборонительной стене был пристроен дом, что может свидетельствовать об 
утрате ее прямого назначения [5]. В начале V в. до н. э. Мирмекий приобретает 
городской облик. Это был недолгий период расцвета всех сторон жизни. Находки, 
происходящие из комплексов первой трети V в. до н.э. многочисленны и разнообразны. 

Асинхронность  появления оборонительных сооружений Пантикапея и Мирмекия 
подчеркивает особенности географического расположения городищ. Пантикапей 
основан в глубине Керченской бухты на  доминирующей над округой горе Митридат. 
Мирмекий находился на северном побережье залива, прикрывая подходы к 
Пантикапею.  

Вполне вероятно,  что общины Пантикапея и Мирмекия, находились в тесном 
контакте уже с момента основания. Будучи самостоятельными, но немногочисленными, 
они вынуждены совместно решать отдельные   вопросы хозяйства, организации 
строительных работ и обеспечение безопасности.   

С учетом их расположения логичным было бы предполагать наличие 
сторожевого поста на южном берегу Керченского залива, который с юга замыкают мыс 
Ак-Бурун и мыс Павловском, который является выступом Ак-Буруна. В 1823–1827 гг. 
Поль Дюбрюкс обследовал следы древнего городища: остатки городских стен, башен и 
жилых застроек. Но  уже в середине XIX в. большая часть его была разрушена в ходе 
строительства крепости. В 1987–1990 гг. на мысе Ак-Бурун С.А.Шестаков отметил три 
поселения и высказал предположение о локализации здесь  города Гермисия. В 
основании вала вблизи поселения Ак-Бурун II выявлены фрагменты амфор  конца VI–
начала V вв.до н.э. [6]. О существовании крупного поселения на Ак-Буруне 
свидетельствуют находки керамики в море, обнаруженные рыбаками в последние годы 
недалеко от оконечности этого мыса. Фрагменты амфор, поднятые со дна моря, 
аналогичны по разнообразию образцам, найденным при раскопках Пантикапея [7].  

Укрепления Мирмекия и мыса Ак-Буруна контролировали входы в Керченскую 
бухту и могли подавать сигналы об опасности. Предполагая систему сторожевых 
пунктов, наблюдающих за передвижением кораблей в проливе, следует привести 
данные о Порфмии и Парфении.   



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  225

В Порфмии выявлены одни из самых ранних на Боспоре фортификационных 
сооружений. Укрепления располагались в восточной и юго-восточной частях городища 
и были рассчитаны на отражение атак сравнительно небольших отрядов. Они 
датируются на основании археологического материала, найденного по трассе стен, 
серединой VI – первой третью V в. до н.э. Порфмий, по мнению М.Ю.Вахтиной, 
видимо, изначально строился как крепость. Причем как крепость, ориентированная на 
борьбу с угрозой, исходящей с востока, со стороны пролива  

В данном случае можно согласиться с мнением Ю.А.Виноградова об участии 
Пантикапея в основании укрепленного поселения в стратегически выгодном месте. 
Раннее строительство укреплений в Порфмии находит объяснение в необходимости 
контроля за переправой через пролив и морским путем в Меотиду [8]. Хотя не следует 
сбрасывать со счетов и угрозу пиратских набегов. Раскопками последних   лет в 
Парфении были обнаружены остатки стен, интерпретируемых как оборонительные [9]. 

  В зоне видимости Пантикапея находилась  Тиритака, основанная в середине VI 
в. до н.э. Ее оборонительные сооружения возводятся в 80–70 гг. V в. до н. э., Около 480 
г. до н. э. они были разрушены. Вскоре после этих событий город был окружен 
крепостной стеной [10].  

На фоне этого выделяется Нимфей, который был одним из значительных 
боспорских полисов, основанных в начале VI в. до н.э. Но  его  крепостная стена 
появилась лишь в первой половине IV в. до н.э., пройдя по разрушенным домам V в. до 
н.э. [11]. 

Мирмекий, Тиритака, Порфмий расположены не далее 11 км от Пантикапея. 
Выбор места для них диктовался и "стратегическими" соображениями (на мысах при 
входе в бухту, в глубине которой находился Пантикапей, или у важнейших переправ. 

Не следует недооценивать «морскую тему» в ранней истории боспорских греков, 
которые находились в тесной экономической связи с балканскими и малоазийскими 
греками. 

Основные контакты с метрополией и торговыми партнерами осуществлялись 
морским транспортом. Активность и интенсивность общения с ними демонстрируют 
импортные товары, обнаруженные на поселениях Боспора. В первое время своего 
существования греческие колонии Северного Причерноморья были тесно 
экономически связаны с родиной. Обмен был на первых порах вызван, скорее всего, 
необходимостью получения из метрополии тех товаров, производство которых еще не 
было налажено в городах. боспорские центры располагали некоторыми 
экономическими возможностями для поддержания торговых контактов с другими 
античными центрами. Среди ввозимых товаров выделяются группы массового ввоза, 
прежде всего продукты – вино и масло, и соответственно тара, характеризующая 
объемы поставок. Малыми партиями или на заказ ввозились благовонные вещества. 
Обильно представлена в материалах поселений расписная чернофигурная, 
краснофигурная, чернолаковая керамика. Определено, что расписная столовая 
керамика в синхронных боспорских памятниках представлена продукцией восточно-
греческих центров, Аттики и Коринфа. Наборы посуды в Пантикапее, Мирмекии, 
Тиритаке, Гермонассе, Порфмии, некоторых некрополей мало отличаются друг от 
друга в рамках. Для всех боспорских центров отмечаются одни и те же основные 
импортеры. Это восточно-ионийские центры, Аттика, южнопонтийские полисы, 
Египет, Италия. Кроме того известны изделия финикийского происхождения, из 
городов Дорийского пятиградья, Коринфа. Боспор свои потребности в сырье, 
ремесленной продукции удовлетворял благодаря тесным связям с эллинскими 
государствами Малой Азии и Аттики на протяжении всего периода [12].  

Фактом ранней истории Боспора является чеканка пантикапейских монет, начало 
которой относится ко второй половине VI в. до н.э., скорее всего, к концу третьей 
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четверти VI в. до н.э.  Раннее появление монет относительно времени возникновения 
поселения является особенностью Боспора. Это выделяет его среди других колоний. 
Другая особенность чеканки заключается в быстром распространении пантикапейских 
монет в боспорских полисах [13]. Монета могла быть использована общиной 
Пантикапея как одно из средств, направленных одновременно на экономическую и 
политическую консолидацию общин.  

Все отмеченные события можно интерпретировать как предысторию 
археанактидовского Боспора.  

В связи с этим заслуживает внимания предположение, высказанное 
Е.А.Молевым, разделяемое другими авторами (А.К.Коровина, А.А.Завойкин). Он 
считает, что еще до прихода к власти Археанакта в Северном Причерноморье уже 
существовало объединение, которое носило название Боспор со столицей в Пантикапее. 
Это объединение было не на добровольной основе. В результате неудачной попытки 
захватить Нимфей, против Пантикапея выступили входившие в его состав города. В 
такой обстановке к власти и пришел Археанакт, который опираясь на скифов, сумел 
подавить мятеж, установив таким образом свое правление. 

Конкретные причины, заставившие боспорских греков поступиться 
традиционной для всех греческих полисов приверженностью к политической автаркии 
в пользу общего для всех них правительства, нам не известны. Совершенно очевидно, 
что политическое объединение открывало перед боспорскими городами перспективы 
более тесного экономического сотрудничества, облегчало дальнейшее освоение 
природных богатств этого края, создавало более благоприятные условия для 
дальнейшего развития их торговой деятельности. Засвидетельствованные 
археологически факты разрушений на поселениях, усиления фортификационного 
строительства могут быть истолкованы как следствие агрессивной политики 
Пантикапея  [14]. 

Исходя из вышеизложенных фактов, можно конкретизировать данную 
реконструкцию.  

Формирование государства на берегах Керченского пролива являлось 
длительным и сложным процессом, который прошел несколько этапов: от образования 
нескольких небольших автономных общин (Феодосия, Нимфей, Гермонасса) до 
обширного государства под властью Спартокидов. На начальном этапе в VІ – начале V 
в. до н.э. в пределах ближайшей к Пантикапею территории на берегах залива 
происходило сложение ядра Боспора. В его состав входили: Мирмекий, Тиритака, 
Порфмий, возможно, Парфений, где уже в VI в. до н.э. были построены 
оборонительные стены. Их расположение вдоль побережья Керченской бухты и 
пролива выявляет систему защиты Пантикапея и контроля морских путей в Приазовье. 
Возможно, в состав этого объединения был включен и Зенонов Херсонес на мысе Зюк, 
где древнейшие находки относятся к последней трети – четверти VI, а слои античного 
происхождения - к середине первой четверти V в. до н.э. [15].  

Отмеченные факты могут быть признаками первого этапа боспорского 
синойкизма. Вероятно, объединение прошло не совсем мирным путем. Создание 
симполитии менее вероятно, поскольку она предусматривает равноправных 
участников. А в данном случае доминанта Пантикапея не вызывает сомнений. Кроме 
того, необходимо подчеркнуть еще раз достаточно тесные контакты с Эгейским миром 
и вспомнить практику создания объединений эллинов. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статті проаналізовано матеріали археологічних комплексів та факти щодо 
військової небезпеки на Європейському Боспорі, напрямки торговельних контактів 
боспорських міст наприкінці VI – напочатку V ст. до н.е. Запропоновано реконструкцію 
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початкового етапу політичного розвитку Боспору. В межах найближчої до Пантікапею 
території відбувалося формування ядра Боспорської держави. До його складу входили 
Мірмекій, Тіритака, Порфмій, можливо, Парфеній. Їх розташування вздовж узбережжя 
Керченської бухти виявляє систему захисту Пантікапею і контролю морських шляхів 
до Приазов’я. 

Ключові слова: Боспор, політичний розвиток, Керченська бухта, оборонні 
споруди. 

 
SUMMARY 

In the article the materials of archaeological complexes and facts, that are judged to be 
the result of military action in the European Bosporus, trade contacts of Bosporan cities at the 
end of VI - early V c. BC were analysed. The reconstruction of the initial stage of political 
development of the Bosporus was proposed. Within the nearest Pantikapaion territory the core 
of the Bosporan state was formed. It’s consisted of Mirmeky, Tyritake, Porfmy and probably 
Parfenov. Their location along the coast of the Kerchensky bay reveals Pantikapei protection 
system and control of the sea routes leading to the Sea of Azov. 

Key words: the Bosporus, political development Kerchensky bay, defensive works. 
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САЛОН КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА 
 

К.Г. Носко 
 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается понятие «салон» в контексте культурной жизни 
Франции XVIII в. Характеризуются истоки и условия возникновения салонных встреч, 
анализируется система общественных практик, освещается деятельность наиболее 
известных салонов  XVII-XVIII вв. (образ хозяек, тематика встреч, круг гостей). 

Ключевые слова: Просвещение, салон, прециозная литература, социальный 
институт. 
 

Просвещение – одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, которая 
связана с интенсивным развитием научной, философской и общественной мысли. В 
основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие. 
Начавшись в Англии, оно распространилось на Францию, Германию, Россию и 
охватило другие страны Европы. Просветители занимались разработкой вопросов 
прогресса, свободы, равенства, защиты прав человека и гражданина, справедливого и 
разумного социального устройства, развития научного знания, религиозной 
терпимости, пантеизма, деизма. Мыслители провозгласили своей первой и главной 
обязанностью просвещение народа, приобщение его ко всем важнейшим достижениям 
науки и искусства. 

Центрами обсуждения проблем Просвещения, политической ситуации в стране и 
за ее пределами были салоны. 

Истоки европейской салонной культуры лежат в средневековье. Литературные и 
философские кружки при дворах принцесс (в частности, Маргариты Наваррской, 
Маргариты Ангулемской и Маргариты Валуа) являются прототипами салонов. 
Возникновение такого рода собраний означало появление нового стиля жизни 
определенной части общества, а также нового социального института. Первым 

© Носко К.Г., 2013 
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салоном, открытым в Париже и имевшем влияние на вкусы, язык и нравы французской 
элиты, считается отель мадам де Рамбуйе.  

Тема исследования является актуальной, поскольку салоны играли одну из 
центральных ролей в распространении идей Просвещения в Европе, формировании 
общественного мнения и прокладывании пути для Великой Французской революции. 

Изучение этой проблемы начинается в конце XIX в., когда появляются 
публикации о скандальных историях, интригах хозяек салонов (А. Мейсон,                  
Дж. Каванах). Но были также работы, авторы которых пытались показать позитивную 
роль салонных встреч в утверждении хороших манер (братья Гонкуры). Интерес к 
салонам не угас и в XX в. Внимание привлекали их хозяйки, биографиям которых 
посвящены труды М. Амона, Ж. Берто, К. Клемента [1]. Предпринята попытка 
определить роль и статус салонов во французском обществе (Ю. Хабермас,              И. 
Пекач, А. Лилти, Ж. Вигери, О. Блан). 

Основной базой данной работы являются источники личного происхождения: 
дневники, записки, мемуары, письма участников и хозяек салонов (Вольтера,                 
Ш.-Ж.-Ф. Эно, герцогини дю Мэн, маркизы дю Деффан, мадам д’Эпине, мадам Ролан, 
маркизы де Кондорсе и др.).        

Исходя из вышесказанного, цель данной статьи – рассмотреть салоны и их 
деятельность как явление культурной жизни Франции XVIII в. 

Термин «salon» (от итальянского sale – большая комната для приемов) впервые 
появляется во Франции в 1664 г. Литературные встречи прежних времен носили 
название помещения, в котором они проходили – cabinet, réduit, ruelle, alcôve [2].  

По определению энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
«салоны – это кружки, группировавшиеся вокруг какой-нибудь выдающейся красотой 
или умом женщины, царицы салона, блиставшей остроумием, талантливостью или 
красотою. В салонах собирались выдающиеся представители науки, искусства и 
политики и вели в изящной форме беседы по вопросам политики и литературы. Здесь 
зарождались веяния и требования, вырабатывавшиеся потом в целые системы и 
налагавшие свой отпечаток на литературу и общество» [3]. В западноевропейской 
традиции «салон – это собрание представителей высшего света (аристократии) в доме 
одного из них в Париже или какой-нибудь другой столице» [4]. Отечественная же 
историография трактует понятие «салон» как «литературно-художественный или 
политический кружок избранных лиц, собирающихся в частном доме» [5]. 

А. Лилти считает, что салоны – это парижское, скорее даже французское явление 
[6]. Устав от грубости двора Генриха IV, влиятельные женщины выдвигают идею 
возвысить, усовершенствовать, идеализировать разум, используя при этом искусство 
разговора так же, как мужчины использовали шпагу. Новое литературное и 
интеллектуальное движение, возникшее под влиянием женщин, к которому вскоре 
присоединилось большинство известных писателей, критично восприняли многие 
консервативные умы. Авангардистской идеологии, в том числе превосходства 
мужчины над женщиной, противостояли известные деятели культуры эпохи. Однако, 
несмотря на явную антипатию, прециозники постепенно стали завсегдатаями салонов.  

Салоны создавались в основном женщинами из аристократического и 
буржуазного сословий (мадам дю Деффан, мадам Ламбер, мадам Тенсен, мадам 
Жоффрен и т.д.). Для успеха своего салона хозяйка  должна была заручиться 
поддержкой философа, который начинал дискуссии. Организация салонных встреч 
была одним из самых популярных видов деятельности для женщин. 

Пик развития салонов приходится на период с начала XVII – до середины                
XIX вв. Однако они встречаются и в XVI в., хотя мало еще чем отличаются от 
королевского двора, как, например, литературные кружки Маргариты Наваррской, 
Маргариты Ангулемской или Маргариты Валуа.  
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Именно в  XVII в. салоны стали важным институтом общественной жизни элиты в 
Париже и в провинции. Их появление было связано с тремя факторами. С одной 
стороны, влияние итальянского Возрождения, которое несло в себе модель 
изысканного поведения и культуру нравов. С другой стороны, прогрессивная 
урбанизация дворянства повлекла за собой появление истинно парижского патрициата,  
тесно связанного с двором, но разрабатывающего собственные каноны развлечений. 
Наконец, появление новой фигуры писателя как эрудированного гуманиста, 
отличающегося от придворного поэта, сопровождалось возникновением новых 
институтов признания, таких как, например, Французская академия, основанная в 1635 
г. Писатель выступал не только автором, а и специалистом в области языка и 
художественной литературы. Он писал произведения на французском языке и 
стремился к общению с публикой. Часто попав в покровительственные сети 
аристократической элиты, писатель активно взаимодействовал с высшим обществом, 
которое его охотно принимало, а иногда даже баловало своим вниманием [7]. 

Приемы в салонах проводились каждую неделю, в определенные дни. Если гость 
был принят однажды, он мог явиться без приглашения в установленный день и быть 
полностью уверенным, что найдет там хозяйку дома и других завсегдатаев. Будучи 
разработанной в XVII в. (вспомним хотя бы субботы мадемуазель де Скюдери), эта 
модель пользовалась большим успехом в XVIII в.: понедельники и среды мадам 
Жоффрен, пятницы мадам Неккер. На практике же дни встреч менялись время от 
времени, появлялись дополнительные приемы. Система званых обедов и ужинов, а 
также многочисленные посетители задавали ритм салону. Так, мадам Жоффрен, одна 
из самых известных хозяек салонов XVIII в., не ограничиваясь зваными обедами по 
понедельникам и средам, организовывала несколько раз в неделю ужины. Поэтому 
посетители ее салона были уверены, что застанут ее дома утром до одиннадцати часов 
и вечером с пяти часов. Благодаря этому, салон мадам Жоффрен занял особое место в 
парижском обществе эпохи Просвещения. Однако многие салоны, не учитывающие 
данное обстоятельство, отметились только мимолетным существованием. 

Так как салон был основан на практике гостеприимства, то хозяйки владели 
бесспорным правом самостоятельно выбирать достойных быть приглашенными [8]. 
Они имели большой авторитет, создавая моду на те или иные литературные 
произведения, авторов, даже на декор в доме. 

В XVII в. действовали несколько салонов, в частности самым известным 
литературным собранием Парижа первой половины XVII в. был отель Рамбуйе, 
основанный Катрин де Вивон (в замужестве мадам де Рамбуйе) в 1608 г. и 
просуществовавший вплоть до 1659 г. Существует версия о том, что причиной 
создания первого салонного интеллектуального общества, послужило здоровье мадам 
де Рамбуйе – она не могла часто бывать при дворе и, следовательно, вести 
полноценную светскую жизнь, поэтому она приложила все усилия, чтобы перенести 
часть придворной жизни в свой особняк. Там она принимала известных писателей того 
времени: Корнеля, Бюсси Рабутена, Вуатюра, а также женщин, чье перо было не менее 
острым: мадам де Севинье, герцогиню Лонгвиль и мадам де Лафайет. Салон мадам де 
Рамбуйе стал центром литературной фронды против абсолютизма и одним из главных 
мест, где создавалась прециозная литература [9]. 

В 1652 г. Мадлен Скюдери, открыла один из самых блестящих литературных 
салонов в квартале Маре, который посещали Шаплен и Саразен. Она была успешной 
писательницей, публикуясь под именем своего брата Георгия. Мадлен написала самый 
длинный роман во французской литературе «Артамен, или Великий Кир (1649-1653 гг., 
в 10 томах). В салоне зачитывались литературные произведения, а также обсуждались 
события дня [10].  
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При Людовике XIII возник салон Мари де Брюно, который поклонники называли 
Десятой музой. О самой же хозяйке  салона Конрарт заявил: «ее уважали, развлекали, 
ее салон посещали все важные лица, не исключая самых известных принцев и 
принцесс». Бальзак, Малерб, Ботру являлись частыми гостями ее салона. Даже 
шведский король, герцог Орлеанский и герцог Веймарский высказывали свое уважение 
Мари де Брюно [11]. 

Графиня де Верру, бывшая фаворитка герцога Виктора Амадея II Савойского, 
почитательница литературы, наук и искусств, собирала у себя, в отеле Отерив, 
избранное общество писателей и философов, к которому относились Вольтер, аббат 
Террассон, Ротлен,  министр юстиции  Шовелен, Жан-Франсуа Мелон, Жан-Батист де 
Монтуле, маркиз де Лассей и его сын Леон де Мадейан де Леспар, граф де Лассей и 
другие. 

Куртизанка, эпикурейка и писательница, Нинон де л’Анкло, открыла свой салон в 
1667 г. Восхитительный музыкант, знаток наук, хорошо владеющая, помимо 
французского, итальянским и испанским языками, Нинон ежедневно с пяти до девяти 
часов вечера проводила салонные встречи. Известная своей независимостью, она 
окружила себя красноречивыми мыслителями и учеными женщинами. Маргарита 
Эссен Пит, Шарлотта Элизабет Бавари, Генриетта де Колиньи, Мария Демар, 
Франсуаза д’Обинье и ее близкая подруга Марион Делорм были в числе ее самых 
преданных последовательниц. 

Франсуаза де Ментенон, будучи женой Скаррона, также организовала свой салон, 
который получил большую известность. Наконец, в отелях д’Альбре и де Ришелье, где 
собирались все знатные особы, блистали Мария де Севинье, Мария Мадлен де Ла 
Файет и Мария Анжелика де Куланж [12]. 

В начале XVIII в.  был открыт салон герцогини Мэн в замке Сье, где она 
устраивала встречи для писателей и артистов, а также организовывала ночные 
костюмированные праздники. Малезье и аббат Женест руководили литературными 
развлечениями, которые герцогиня предлагала своим посетителям, наиболее верные из 
которых образовали Орден пчелы. Среди завсегдатаев праздников в Сье, в первую 
очередь, прославились Фонтенель, Антуан Удар де Ла Мотт и Шолье, Вольтер, Эмили 
дю Шатель, Мария дю Деффан, Монтескье, д’Аламбер, президент Эно, будущий 
кардинал де Бернис, Анри Франсуа д’Агесо, поэт Жан-Батист Руссо, Сент-Олэр, аббат 
Мабли, кардинал де Полиньяк, Карл Август де Ла Фар, эллинист Андре Дасьер, аббат 
Верто, граф Кейлус и другие [13]. 

В то же время более известный и посещаемый отчасти теми же писателями салон 
Анны Терезы Курсель, маркизы де Ламберт, был открыт в 1710 г. и просуществовал до 
1733 г.  Большинство его гостей посещало также  знаменитый салон мадам де Тенсен, 
который блистал вплоть до ее смерти в 1749 г. Маркиза де Ламберт принимала гостей 
по вторникам. «Это был, – говорил Фонтенель, – единственный дом, спасенный от 
эпидемической болезни игры, где собирались, чтобы разумно поговорить друг с другом 
на определенные темы» [14]. Его посещали наряду с Фонтенелем и Антуан Удар де Ла 
Моттом, аббат Монго, математик Дорту де Мэран, аббат де Бражелон и президент Эно. 
Именно в салоне маркизы де Ламберт  обсуждались, перед обнародованием, вопросы 
превосходства современного поколения над прошлым, абсурдности методологической 
персонификации, препятствий, принесенных античностью в свободную игру разума, 
вопросы критики эпохи, которые стали предметом многочисленных споров. 

Салон мадам де Сюлли, который был открыт также в первой половине               
XVIII в., не менее достоин внимания, исходя из персон, которые его посещали. «Ум, 
хороший вкус, таланты, – говорил Жан-Франсуа Барьер, – там собирались. Никогда 
общество не было настолько избранным и разнообразным; свобода, оправдывающая 
нравы, там казалась смиренной приличиями» [15]. Посетителями салона были Шолье, 
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Фонтенель, Комартен, граф д’Арженсон, президент Эно, потом Вольтер, сэр Рамсей, 
маркиза Мария де Вилляр, маркиза Анна-Агнеса де Фламаран, герцогиня Амели де 
Гонто и другие. 

Среди многочисленных салонов, которые были открыты в Париже  в середине 
XVIII в., нужно, прежде всего, отметить салон маркизы Марии дю Деффан, которая 
внесла серьезность в искусство разговоров и дискуссий. Во время салонных встреч 
обсуждались литературные и философские вопросы, а также последние новости. 

Общество, которое собиралось с 1749 г. у маркизы дю Деффан, на улице Сэн-
Доминик, в бывшем женском монастыре Сэн-Жозеф, сократилось из-за ссоры и 
разрыва с ее племянницей, Жюли де Леспинас, выступавшей в качестве ее 
компаньонки. Жюли де Леспинас переманила к себе большинство писателей, в 
частности энциклопедистов во главе с д’Аламбером, открыв в 1764 г. свой собственный 
салон на улице Бельшас, где мадам де Люксембург ей сдавала квартиру. Современники 
без устали хвалили прекрасный такт, благодаря которому Жюли де Леспинас, получая 
плату от герцога Шуасель и Марии Терезии Жоффрен, могла содержать свой салон. 
Тридцать-сорок человек собирались у нее вечером только для того, чтобы поговорить, 
поскольку из-за скромного дохода она не могла давать ужин. Она руководила 
разговором с великолепным мастерством, отведя каждому определенную роль. 
Говорили, что маркиза дю Деффан олицетворяла век до Жан-Жака Руссо, а Жюли де 
Леспинас после [16]. 

Салон Марии Терезии Жоффрен имел меньшее литературное значение. Его 
благодетельница, благородно используя свое высокое положение, собирала у себя  тех, 
кому она могла помочь, сохраняя при этом, под видимостью мягкости, способы 
деспотического воздействия. Для того, чтобы избежать неожиданных поворотов в ходе 
бесед, она разделила посетителей своего салона на три категории. Вечером она 
принимала представителей дворянства и благовоспитанных иностранцев. Они могли 
остаться на ужин, который был очень простым, тогда как довольно роскошный обед 
был временем для приема других гостей. В понедельник ее салон посещали артисты, 
художники, скульпторы, архитекторы; в среду – писатели и ученые, среди которых 
особенно выделяются Дидро, д’Аламбер, Дорту де Мэран, Мармонтель, Рейналь, Сен-
Ламберт, Томас, Гольбах, граф де Кейлус и другие. 

Кроме этих трех салонов в XVIII в. были известны также встречи, 
организованные Луизой д’Эпине, Кино Кадет и Дубле де Персан. Салон Луизы 
д’Эпине, который был ограничен небольшим кругом  наиболее просвещенных 
писателей и философов, посещали барон Гримм, Дидро и Гольбах. Собрания, 
называемые «Общество на краю скамьи», которые проводились элегантной актрисой 
Комеди Франсез, хорошо известной в литературном мире, Жанной Франсуазой Кино, 
называемой Кино Кадет, посещало большое количество гостей, в частности писатели 
д’Аламбер, Дидро, Дукло, Руссо, Детуш, Мариво, Кейлус, Вольтер, Пирон, Гримм, 
Лагранж-Шансель, Коле, Монкриф, Гримод де Ла Реньер, Кребийон сын, Сен-Ламберт, 
Фажан де Люни, аббат де Ла Мар и политические деятели Морепа, Оноре-Арман де 
Виллар, герцог де Лораге, герцог Орлеанский, маркиз де Ливри, Антуан де Фериоль де  
Пон-де-Вейль и другие. Разговоры в основном велись за столом во время ужина. На 
середине стола стояла чернильница, которой мог пользоваться каждый гость для того, 
чтобы записать свой экспромт.  В салоне публиковались сборники под названием 
«Сборник посланий и подарков Сен-Жан». Эти небольшие произведения были 
наименьшей частью того, чем занималось «Общество на краю скамьи». Философия в 
салоне занимала почетное место, там высказывались самые смелые идеи, касаемые 
религиозных или политических вопросов. Общество стало настолько многочисленным, 
что ужины организовывались снаружи. Однако вскоре философы оттуда изгнали 
поэтов, веселье исчезло, и общество было распущено [17]. 
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Не стоит также забывать  о салоне маркизы дю Тюрпен, который посещали 
Фаварт, Вуасенон и Буфлер, и где был образован «Орден круглого стола», 
выпустивший небольшую книгу «День любви». 

Наконец, накануне Великой Французской революции были основаны также 
салоны Сюзанны Неккер  и Анны Катрины Гельвециус, которые посещали Кондильяк, 
Гольбах, Тюрго, Шамфорт, Морелле, Дестут де Тресси и другие. 

Таким образом, салоны как собрания представителей высшего света, зародившись 
в XVI в., достигли пика своего развития в XVII – середине XIX вв. Их возникновение 
было связано с тремя факторами: 1) влияние итальянского Возрождения; 2) появление 
парижского патрициата; 3) становление новой фигуры писателя как эрудированного 
гуманиста. Организацией салонных встреч, основанных на практике гостеприимства, 
занимались в основном женщины из аристократического и буржуазного сословий. С 
начала своего появления салоны выступили институтом досуга представителей 
высшего общества, но постепенно, начиная с XVIIІ в., тематика встреч была расширена 
за счет обсуждения идей Просвещения и либерализма, а также политических вопросов. 

Проведение дальнейших исследований позволит типологизировать салоны 
Франции XVIII в., а также дать оценку их общественной роли.   
 
 
 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена характеристиці салону як соціального інституту, одного з 
найважливіших явищ культурного життя Франції XVIII ст. Аналіз поняття і причин 
виникнення салону, а також розгляд салонних практик свідчить про перетворення його 
з інституту дозвілля представників аристократичного і буржуазного станів у XVI-XVII 
ст. в інститут просвітництва у XVIII ст. 

Ключові слова: Просвітництво, салон, прециозна література, соціальний 
інститут. 
 
SUMMARY 

The article is devoted to the salon characteristic as a social institute, one of the most 
important phenomena of cultural life of France of the XVIII century. The analysis of the 
concept and the reasons of the salon emergence, consideration of salons practice testifies its 
transformation from institute of leisure of representatives of aristocratic and bourgeois estates 
in the XVI-XVII centuries into the institute of education in the XVIII century. 
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ 

СТОЛІТТЯ 
 
Н.Г. Масльонкіна 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано конкретно-історичний матеріал, що відображає умови 
формування французької вищої освіти в другій половині ХІХ століття. Висвітлено 
фактори і динаміку її становлення. Визначені роль і місце вищої ланки в загальній 
системі, а також досягнення і вади. Відзначено особливу роль людського фактора, а 
саме: міністрів освіти В. Дюрюї, Л. Ліара, І. Фортуля для розвитку та реформування 
вищої школи Франції в зазначеній період.  

Ключові слова: факультети, Університет, вільні школи, вищі школи, 
секуляризація державних освітніх установ, ліценціат, диплом бакалавра. 

 
Звертання до теми освіти зумовлено сучасними політичними i культурними 

процесами в європейських державах. В останні роки зростає інтерес дослiдникiв до 
iсторiї освiти, її ролi у суспiльно-полiтичному життi. Дослідження проблем освiти 
дозволяє повніше усвідомити хiд i результати взаємодiї суспiльства i школи. Система 
освiти Францiї відбиває одну з найважливіших сфер життя французького суспiльства, 
духовний процес формування нового бачення свiту, мiстить демократичні витоки. При 
цьому вона демонструє схильнiсть до збереження традицiйних законiв, заснувань i 
регламентацiй. Це додає дослідженню даної наукової проблеми актуальне звучання. 

Окремі аспекти досліджуваної проблеми відображені в працях О.А. Добіаш-
Рождественської, яка звернула увагу на традиційну гуманітарну спрямованість 
французьких факультетів [1]. Б.Г. Рєізов торкався питання освіти французької молоді в 
зазначеній період [2], Л.В. Таран відзначила позитивну динаміку французької вищої 
освіти, починаючи з 1876 року, і дала загальну характеристику стану деяких вищих 
навчальних закладів країни [3]. 

© Масльонкіна Н.Г., 2013 
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Аналіз французької історіографії з обраної теми свідчить про те, що дослідники не 
обминали увагою історію розвитку своєї національної школи в зазначений період. Слід 
відзначити, що роботи хронологічно нерівномірно розподілені меж окремими 
проблемами. Найбільш активно розроблялись теми, що пов’язані з необхідністю 
створення нових університетів на базі факультетів. Фундаментальною з цього приводу 
залишається монографія Л. Ліара про університетську освіту [4]. Дослідження О.Греара 
висвітлюють питання, які були пов’язані з ухваленням реформ вищої школи. [5]. 

Певний інтерес становлять роботи сучасного історика К.Шарля. Вони присвячені 
діяльності викладачів в університеті [6].  

Разом з тим обрана тема не стала предметом спеціального дослідження і потребує 
подальшого розгляду. 

Джерельний фундамент теми, її документальне підґрунтя базується на матеріалах 
Міністерства освіти Франції, науково-довідковій, мемуарній,публіцистичній літературі, 
статистичних даних, що містять інформацію про напрями державної політики у сфері 
освіти, характер освітнього процесу, педагогічну організацію. 

Мета дослідження полягає в проведенні об’єктивного аналізу умов та 
особливостей розвитку вищої освіти Франції другої половини ХІХ століття відповідно 
вимогам, сформованим капіталістичним способом життя. 

Прискорений економічний розвиток Франції на межі 1850-1860-х рр. викликав 
потребу формування відповідної структури освіти, впровадження нових 
спеціальностей. Її стан в другій пол. ХІХ ст. може бути зразком віддзеркалення 
державної політики, взаємодії з церквою та освітянськими закладами. Особливість 
процесу становлення і розвитку вищої освіти Франції в зазначений період, полягала в 
більш пізньому її формуванні в порівнянні з іншими ланками системи навчання. В її 
розвитку простежувалися два етапи. 

 Перший етап охоплював 1850-1870-i роки. Принципові змiни відбувалися в 
умовах посилення авторитарних методів управління Наполеона Ш i впливу католицької 
церкви у всіх сферах суспільного життя. Університет i Церква боролися за монопольнi 
права на освіту в умовах дії законів Фаллу i Фортуля [7]. Наслідком цього стали деякi 
позитивні зрушення на користь розвитку Університету. Шкiльна політика мiнiстра 
освiти I.Фортуля (1852-1858 рр), котрому режим надав широкі повноваження, 
характеризувалася ухваленням жорстких постанов стосовно процесу навчання i 
педагогічних кадрiв. Численні розпорядження i регламентації обмежували 
впровадження передових методiв навчання i стримували педагогічну творчість 
викладачів Університету, що призвело до вiдтоку фахiвцiв високою рівня. В результаті 
вища школа позбулася блискучих лекторів, таких як В. Кузен. Ж Мішле, Е. Кiне, А. 
Міцкевич [8]. 

Крiм того, у вищій школі існували iншi проблеми, зумовлені змішаним складом 
управління (префекти, єпископи, члени ради академій), який Ж.Сiмон назвав “поліцією 
міністерства народної освіти” [9]. 

 Наслідком різнохарактерного контролю стало обмеження прав викладачiв i 
компрометацiя сутності Університету. Його громадська корисність ставилася пiд сумів. 
Це послужило приводом для закриття багатьох провідних кафедр. Але навіть 
ослаблений, Університет представляв для авторитарного режиму Наполеона Ш певну 
небезпеку через незалежність думок i прагнення до демократизації. У свою чергу 
церква намагалася встановити повний контроль над вищою освітою. Вона вдалася до 
низки конструктивних заходів, щоб ослабити його. Права ректора Академії були 
ущемлені внаслідок роздроблення академічних округів на дрібні одиниці - академiї 
департаментів. Церква ввела своїх представників до ради академій i активно 
привертала увагу громадськості до навчальних конгрегацiй. Конгреганістська школа 
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представляла приватний навчальний заклад, що був підпорядкованим конгрегації 
одного з чернечих орденів католицької церкви.[10]. 

Таким чином, склався дуалізм відносин мiж Церквою та Університетом. Він 
виявлявся, з одного боку, в партнерстві, а з другого - в протистоянні. Щоб 
конкретизувати положення сторін, Міністерство I. Фортуля прийняло декрет про вищу 
школу (14 липня 1854 р.), який окреслив правове поле держави у сферi освіти i 
обмежив рамки свободи церкви [11]. 

Цей закон визначив призначення університетів - бути серцевиною інтелектуальної 
культури країни, організовувати підготовку фахівців для різних сфер суспільного 
життя. Проте передумови для розвитку такої системи ще не склалися. Крiм того, уряд 
не виділяв достатньо коштів для нормального функціонування вищої школи. Вона мала 
слабку матерiальну базу: не вистачало лабораторій, необхідної кількості бібліотек. 
Факулътети не були укомплектовані викладацькими кадрами. 

На розширення перспектив розвитку вищої школи у Франції була спрямована 
Програма міністра освiти В.Дюрюї Вона передбачала об’єднання i змiцнення 
розрізнених факультетів. встановлення гармонійного співвідношення мiж точними 
науками и медициною, словесністю i правом, що могло розв’язати питання 
мiждисциплінарного конфлікту, котрий полягав у переважаючому розвитку 
традиційних факультетів. На думку В.Дюрюї, розвивати теоретичні знання були 
покликані науково-дослідні установи, а просте навчання — університети. Вiн не бачив 
точок перетину мiж цими двома структурами. З метою популяризації наукових знань 
міністр сприяв створенню вищих курсiв для широкого загалу. Враховуючи досвід їх 
роботи, він дійшов важливого висновку про необхідність організації регулярних занять 
на всіх факультетах [12]. Однак повною мірою В.Дюрюї не вдалося реалізувати дану 
програму через те, що його діяльність була обмежена. 

Пiдводячи підсумки розвитку віщої школи на першому етапі, слід зазначити, що 
вона вийшла зi стану стагнації (1850-1860-i рр.). Впродовж 70-х рр. ХIХ ст. її динаміка 
помiтно поліпшилась.  

 Цей етап був своєрідною підготовкою до подальшого реформування. Наступне 
десятиріччя стало для вищої освiти періодом інтенсивного розвитку. Прискорювачем 
цих змiн були успiхи, досягнутi в природних науках i зростання їх ролi в економічному 
житті країни. 

Другий етап розвитку вищої освіти охоплював 80-90-i рр. ХІХ ст. Новi зрушення 
вiдбувалися в умовах секуляризації державних освітніх установ i створення вiльних 
шкiл. Саме тодi були закладенi основи нових структур вищої освіти. Головною подією 
можна вважати організацію регулярного навчання на факультетах словесності i фізико-
математичному, що ранiше було притаманне тільки медичному та юридичному 
факультетам. Основними функціями гуманітарних факультетів впродовж майже всього 
ХIХ ст. було присудження вчених ступенів i організація журі з прийому iспитів на 
одержання диплому бакалавра й ступеню ліценціата. 

Бакалауреат – так називався і називається іспит для випускників французьких 
ліцеїв, що був затверджений Наполеоном I декретом від 17 березня 1808 р. [14]. Здача 
цього іспиту давала змогу вступати до університету. В свою чергу, ліценціат є першим 
вченим ступенем у Франції, який присуджує університет. Цей ступінь підтверджував 
наукову підготовку 2-го циклу вищої освіти із загальної спеціальності. При старому 
режимі присуджувався після двох років навчання бакалаврам теологічного факультету, 
передуючи докторському ступеню. Після революції став одним з проміжних вчених 
ступенів між ступенем бакалавра і доктора, давав право на викладання або адвокатуру. 
З 1900 р. розрізняють ліценціат з філологічних наук, точних наук і правознавства [15].  

Завдяки впровадженню регулярного навчання i професійних дипломів на 
гуманітарних і фізико-математичних факультетах, всі факультети набули однакового 
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статусу. Це відбилося i в закріпленні реалії – ,,студент” стосовно тих, хто навчався 
словесності та фізико-математичним наукам (словник Лiттре 1877 р.). Раніше термін 
застосовувався лише для студентів юридичного або медичного факультетів. 

Прагнення держави патронувати всi ланки освітньої системи пробудило значний 
інтерес громадськості до вказаних факультетів. Уряд почав більш активно виділяти 
субсидії для їх функціонування, що призвело до зростання впливу університетів. При 
його підтримці в 1877 р. при Колеж де Франс була створена спеціальна комісія з метою 
розробки навчальних програм. 

Зміцненню державної вищої освіти у Франції сприяли також рішення про 
заснування урядових стипендій по ліценціату (1877 р.), штатної викладацької посади 
лектора i керівника семінару (1880 р.), про організацію регулярного навчання на всіх 
факультетах. Процес стаціонарної підготовки фахівців поступово набув поширення у 
всiх вищих школах. В результаті загальна кількість студентів за останню чверть ХІХ ст. 
зросла майже втричі. Наприкінці столiття на всiх факультетах навчалося 27960 
студентів проти 9522 в середині шістдесятих років. [16]. Водночас збільшилась 
численність викладачів унiверситетiв, прискорено відкривались нові державні вищі 
навчальні заклади, зміцнювалась їх матерiальна база. Все це свідчило про готовність 
французького уряду нарощувати науковий потенціал країни. 

Але найважливішими були якiстi змiни серед педагогічного персоналу вищої 
школи: ритори попередньої епохи поступилися місцем вченим. На 80-90-i рр.ХІХ ст. 
припадала поява найбiльшого числа наукових досліджень. Проте кар’єра викладача 
університету не відразу стала престижною. Якщо в серединi столiтгя викладачi 
середніх i вiщих закладів за своїм становищем практично не відрізнялись, то 
наприкінці ХIХ ст. ця грань стала бiльш виразною. Вона рельєфно видiляла 
інтелектуальну аристократію вищої школи. В 1890-i рр університетська кар’єра 
сприймалася як рушійна сила в системі освiти. 

До 80-х рр. університетська організація перебувала у стані стагнації. Щоб надати 
поштовх для її розвитку, міністр освіти Л.Лiар, виходячи з аналiзу практичного досвiду 
факультетів, запропонував нову двурівнему структуру освіти. Вона мала передбачати 
нижчий рівень, який припускав би наявність розрізнених факультетів і факультетів 
неповного циклу навчання і вищий, який  був би представлений лише великими 
університетами, де всі факультети утворювали би єдине ціле. Міністр вважав, що така 
організація університетів призведе до створення могутніх центрів навчання і науки.  

Однак Законом від 1883 р. було затверджено статус університету для всiх груп 
iснуючих факультетiв: будь-яка їх група i навіть та, що складалася з двох, отримала 
університетські права i автономiю. Відповідно цьому закону також закріплювалися 
права факультетів розпоряджатися власністю, з’явилася можливість одержувати 
субсидії вiд приватних осiб та місцевих властей. Це значно посилило позиції 
факультетів, однак  суперечило планам Л.Ліара, бо вiн намагався створити з кiлькох 
факультетів повноцiннi вищі навчальні заклади, здатні організовувати навчання 
студентів та їхню наукову діяльність [17]. 

Мiж iншим виявилось, що зусилля ЛЛiара, який привернув увагу до факультетів, 
призвели до результату, протилежного його намірам. Сутність його університетської 
концепції полягала в укрупненні регіональних та децентралiзацii столичних 
університетів. Разом з тим ця концепція стала платформою для вироблення закону про 
університети (10 липня 1896 р.). Однак на момент його прийняття факультети вже були 
структуровані. Вони утворювали досить потужне ядро всередині системи вищої освiти, 
тодi як університети, позбавленi підтримки уряду, в своєму автономному існуванні не 
дiставали iмпульсу для розвитку. Таким чином, було створено сучасну форму вищої 
освiти — факультети. Проте структура університету не зазнала корінних змiн. Взагалі 
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університетом стала називатися корпорація факультетiв. Таку структуру університети 
Франції зберегли до сьогодення. 

 
РЕЗЮМЕ 

Рассмотрены организационные и структурные изменения в системе высшего 
образования Франции во второй половине XIX века: реорганизация и реструктуризация 
университетов и факультетов согласно концепции университетов, разработанной 
министром образования Л. Лиаром. Исследованы основные причины, которые 
обозначили характер образовательного процесса в указанный период. Сделан акцент на 
подчинении высшего образования потребностям развивающейся экономики. 

Ключевые слова: факультеты, Университет, свободные школы, высшие школы, 
секуляризация государственных образовательных учреждений, лиценциат, диплом 
бакалавра.  

 
SUMMARY 

The article considers organisational and structural changes in the system of higher 
education in France in the second half of the XIX –th centuty: reorganisation and 
restructuring of Universities and facultetes in accordance with the concept of Universities 
elaborated by the Minister of Education L. Liard. We have investigated the main reasons 
whith determined the charactre of educational process during the specified period. Special 
emphasis was given to the idea of subordination of higher education to the needs of the 
developing economy.  

Key words: faculties, University, free schools, the higher schools, secularization, the 
state educational institutions, the licentiate, the bachelor's degree. 
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СТВОРЕННЯ РЕЖИМУ «НОВОГО ПОРЯДКУ» В РЕСПУБЛІЦІ ІНДОНЕЗІЯ 

 
А.Р.Галушка-Адайкін  
 
АНОТАЦІЯ 

Дана стаття присвячена подіям, що відбулись в Республіці Індонезія відразу ж 
після невдалої спроби перевороту у вересні-жовтні 1965 року. Висвітлюються 
політичні, соціальні, економічні тощо зміни в суспільстві, пов’язані із приходом до 
влади генерала Сухарто та встановленням в країні режиму «Нового Порядку».  

Ключові слова: Індонезія, Компартія, Сукарно, Суперсемар, Сухарто. 
 

Невдала спроба перевороту, що відбулась 31 вересня-1 жовтня 1965 року, стала 
завершальним акордом «Керованої демократії» Сукарно. Формально він залишався при 
владі, але стало зрозуміло, що він вже вичерпав себе як політик та лідер нації. На зміну 
прийшла нова формація, новий політичний устрій, що в кінці кінців увійде до історії як 
«Новий порядок». У даному контексті Сухарто хотів відмежувати себе та своїх 
прибічників від усього «старого», пов’язаного з керуванням Сукарно, його 
найближчими соратниками, діями Компартії тощо. 

Прихід до влади Сухарто, становлення «Нового порядку», розвиток суспільно-
політичного життя в Республіці Індонезія у другій половині 60-х рр. ХХ ст. найбільш 
всебічно розглянуто в працях Пітера Поломки [9] та Наваза Моді [8]. Зміни у зовнішній 
політиці після приходу до влади Сухарто, головні вектори індонезійської дипломатії у 
ранній період «Нового Порядку» було висвітлено Френкліном Вейнстайном [13]. 
Еволюцію індонезійської економіки у період, що досліджується, було висвітлено 
Річардом Робайсоном [10]. Робайсоном був проведений дуже чіткий аналіз 
різноманітних аспектів індонезійської економіки, що важливо, автор висвітлив не 
тільки економічну еволюцію країни, але й розглянув в окремих розділах економічну 
діяльність етнічних китайців в Індонезії, економічну діяльність власне малайського 
населення країни, військових, участь іноземного капіталу в економічній галузі 
Індонезії, фінансові потоки, вплив світового нафтового ринку на розвиток Індонезії 
тощо. Автобіографічна книга Сухарто «Мої думки, промови та вчинки» є важливим 
джерелом інформації щодо процесу створення «Нового Порядку» [11]. 

Створення «Нового порядку» викликало значний інтерес збоку зарубіжних 
спостерігачів, дослідників, політиків тощо. Праві вихваляли Сухарто за його рішучість 
у боротьбі проти комуністів, його прозахідну спрямованість. Ліві ж, звісно, за теж саме 
його нещадно критикували. Більш нейтральні аналітики, з одного боку, визнавали 
здібності уряду Сухарто в економічній галузі, з іншого ж боку, наголошували на 
численних порушеннях основних прав людини та на корупції, що з приходом до влади 
Сухарто, досягла неймовірного рівня.  

Політика «Нового порядку» має багато спільного із політикою колоніального 
режиму Нідерландів на початку ХХ сторіччя. Ідеологія «Нового порядку» також 
обіцяла відбудову національної економіки, добробут для усіх верств населення країни, 
зростання рівня освіти. Але ці обіцянки, якщо і втілювались у життя, то не зовсім таким 
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чином, на який сподівалась більшість населення Індонезії. Так, дійсно, економіка 
країни вийшла на новий рівень, але економіка була орієнтована на іноземний капітал, 
інвестиції з Заходу, національна ж економіка, тобто середній та малий бізнес, 
розвивалась зовсім невеликими темпами. 

«Новий порядок» також був схожий з колоніальним нідерландським режимом і у 
ставленні до Ісламу. Визнаючи цю релігію як релігію більшості населення, «Новий 
порядок» не надав можливості Ісламу стати політичною силою, використовуючи 
активістів цієї релігії для досягнення своїх цілей, як, наприклад, знищення Компартії та 
усунення від влади Сукарно. 

Взагалі, політичні зміни в країни не могли не торкнутись конфесійного життя в 
країні, особливо Ісламу, релігії більшості населення. Відбулась своєрідна зміна 
поколінь в лавах лідерів мусульманського руху. Старе консервативне покоління деякою 
мірою втратило віру в себе, яку мало ще у першій половині ХХ ст. Це пов’язано з тим, 
що раніше лідерство серед умми, тобто мусульманської спільноти Індонезії, було 
чимось на кшталт спадку, що передавався від устаза (проповідника, людини, що 
володіє знаннями у галузі Ісламу) до його учня-наступника. Із змінами у країні на арену 
вийшли представники нової модерністської  хвилі. Мусульмани-модерністи, на відміну 
від консерваторів, які вважали за необхідне участь у політичному житті країни, 
наголошували на тому, що найбільш важливим є проповідництво серед населення. 
Вони вважали, що саме за допомоги повної ісламізації країни, мусульмани зможуть 
прийти до влади в країні. Їхні зусилля були спрямовані на освіту та покращення життя 
індонезійського суспільства. Зміна акцентів в мусульманській спільноті сталось також 
завдяки невдоволенню мусульман-модерністів розвитком подій після 1965 року. 
Розгром Компартії Індонезії не призвів до того, що Іслам в країні став сильнішим. 
Також причиною активізації нового покоління мусульман було неочікуване зростання 
кількості віруючих інших релігій на території Республіки Індонезія. 

Представники нового покоління мусульман не дуже цікавились ідеологічними 
питаннями, питаннями відносин між ортодоксальними мусульманами та помір енними. 
Вони несильно були вдоволені методами керівництва представників «старої гвардії» й, 
що феноменально, навіть більше поважали схожих на них представників лідерів нової 
генерації серед християн, ніж консервативне крило мусульманства. Багато індонезійців 
бачили у союзі модерністів мусульманської та християнської спільнот надію на світле 
майбутнє для країни. 

Крім проблем політичного та економічного характеру перед «Новим порядком» 
постали проблеми і у соціальній галузі: необхідно було якнайшвидше покращувати 
освіту та охорону здоров’я в країні. На тлі швидкого зростання населення країни, яке у 
1971 році досягло відмітки 119.2 мільйони чоловік, а вже у 1980 році налічувало 147.3 
мільйони осіб, загальної кількості педагогів та докторів було недостатньо. Однак 
існувала й інша проблема: підвищення кількості випускників вищих навчальних 
закладів призвело б до підвищення рівня безробіття: уряд наприкінці 1960 – на початку 
1970 років просто не міг забезпечити робочими місцями всіх, хто отримав дипломи про 
отримання вищої освіти. 

Подальша урбанізація також заважала більш швидкому розвитку Індонезії. 
Кількість міського населення з 3.8% у 1930 році виросла до 17.3%  у 1971 році. 
Джакарта залишалась найбільш великим містом країни із населенням більш ніж 4.5 
мільйони осіб у 1971 році. Але не це було проблемою, проблемою було те, що 
більшість населення було скупчено саме на Яві, більше 60% від загальної кількості 
населення мешкало саме на цьому острові. Для більш пропорціонального розподілу 
населення уряд створив програму «транс міграції», спрямовану на заохочення 
населення з густо населених регіонів до переселення в інші частини країни з невеликою 
щільністю населення. 
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Говорячи про «Новий порядок» необхідно розглянути постать батька цієї нової 
для країни ідеології. Він, як і Сукарно, був яванцем, однак він народився на 
Центральній Яві, він був ближчим до звичайного народу ніж його попередник. На 
відміну від батька революції Сухарто не отримав гарної освіти, він обмежився лише 
закінченням першого ступеню середньої школи руху Мухаммадія у Джокджакарті. Для 
нього більш важливою була наука, яку він отримував від к’яї, мусульманських 
проповідників, тлумачників Корану, але вчення яких було сповнено спіритуалізму та 
езотеричних знань. Сухарто протягом усього життя зберіг свою віру у силу поту 
стороннього світу, у його можливість як дати, так і забрати. У 1966 році він забрав з 
палацу в Суракарті декілька предметів, що мали, на погляд багатьох місцевих 
мешканців, велику магічну силу, в якості оберегів. Але потім він був змушений їх 
повернути після того, як Суракарта потерпла від нищівного повені, що, за думкою 
багатьох та й самого Сухарто, було викликано відсутністю у палаці тих самих оберегів.     

 Сухарто був не тільки вмілим політичним стратегом, але й добрим психологом. 
Він зміг оточити себе відданими йому на 100% союзниками. Перш за все, звісно, це 
стосується його армійських колег: більшість військових підтримала саме його, а не 
Насутіона, тому що Сухарто розумів, що простої людської вдячності за підтримку буде 
недостатньо, тому він з самого початку свого правління надав можливість військовим 
отримувати додаткові кошти, іноді не зовсім відповідно до закону. Насутіон був ярим 
супротивником корупції у військовій середі, що спричинило відтік до Сухарто 
більшості з військової верхівки. 

Коло союзників Сухарто не обмежувалось лише військовими. Не менш могутніми, 
а в чомусь можливо й більш серйозними союзниками, були представники китайської 
заможної діаспори в Індонезії. Ліем Сіу Ліонг, відомий також своїм яванським ім’ям 
Судомо Салім, іммігрував до Індонезії ще в 1936 році. Із створенням «Нового порядку» 
Ліем Сіу Лонг отримав негласний титул найзаможнішої людини в Індонезії. Він та інші 
підприємці китайського походження, які в щоденній розмові називались «чуконг» (у 
перекладі «бос» або «старший брат», були незамінними для малайської політичної 
еліти: вони не тільки були фінансовими донорами, засобами для комунікації із 
зовнішнім світом, а ще, з огляду на антикитайські настрої в суспільстві, вони не 
ставили ніякої можливої загрози правлінню Сухарто та його прибічників.  

Сукарно недооцінив свого конкурента у боротьбі за владу. Ще декілька місяців 
після подій 1965 року він намагався зробити вигляд, що все, що відбулось було лише 
невеликим інцидентом у революційному розвитку країни, й що він все ще залишається 
при владі.  

2 жовтня 1965 року Сукарно видав наказ щодо надання Сухарто повноважень 
командуючого армією, але лише протягом стабілізаційного процесу. Було створено 
Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Командування з 
повернення безпеки та порядку). 3 жовтня на аеродромі Халім було знайдено трупи 
вбитих генералів і 5 жовтня, що було Днем збройних сил Республіки Індонезія, їх було 
поховано з усіма урочистостями. 

Військові відкрито почали звинувачувати Компартію в спробі державного 
перевороту, що від них отримав назву Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh, дослівно 
«Рух Вересня 30-ого»), відкрито порівнюючи заколотників із нацистським Гестапо. 
Антикомуністично налаштована молодь взяла під свій контроль вулиці міст. 8 жовтня 
було спалено будівлю  центрального управління Компартії в Джакарті. Молоді 
представники різних конфесій, а перш за все, представники мусульманського та 
католицького студентства, створили KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Діюче 
об’єднання студентів Індонезії, дослівно «kami» перекладається як «ми»). Ця 
організація активно підтримувалась військовими і була створена для виявлення 
прокомуністично спрямованих елементів суспільства. Затримання комуністів 
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відбувались скрізь, тільки у Джакарті та на Західній Яві протягом грудня 1965 року 
було схоплено більше 10 тисяч членів Компартії або співчуваючих ній, серед них був і 
згаданий вище видатний індонезійський письменник Прамудья Ананта Тур. 

Саме страшне, що крім арештів та затримань «червоних», у жовтні розпочались 
масові вбивства тих, хто навіть був тільки під підозрою у членстві в Компартії або у 
співчутті комуністичним ідеям. Окрім Яви комуністи зазнали жорстоких переслідувань 
на Балі, населення якого сповідує індуїзм й відповідно суспільство якого є строго 
кастовим, що йде всупереч із комуністичними принципами. Верхівка Компартії швидко 
була знайдена: 6 листопада був вбитий Нджото, 22 листопада – Аідіт, невдовзі після 
цього Лукман.  

На зібранні членів руху Мухаммадія, що відбувався протягом 9-11 листопада, 
було проголошено, що винищення Гестапу та Компартії є священною війною та 
обов’язком для будь-якого мусульманина. 

Але, як часто відбувається під час репресій проти якоїсь соціальної страти, клану 
або носіїв певної ідеології, жертвами можуть стати і стають непричетні до цього люди. 
Траплялись випадки вбивств представників Національної партії Індонезії, погляди яких 
були трохи «лівіші» від центральної лінії цієї партії, ображені сусіди або родичі з 
заздрощів наговорювали на тих, хто не був причетним до політичних подій та інше. 

  Ідеологічні переслідування та політичні репресії закінчились на початку 1966 
року. Загальна кількість загиблих під час антикомуністичних заворушень в країні 
невідома. Більшість аналітиків сходиться на тому, що чисельність вбитих дорівнює 
приблизно півмільйону осіб, але звідки вони беруть ці цифри нікому невідомо. 
Зрозуміло лише одне, загинули сотні тисяч осіб, що були якимось чином причетні до 
діяльності Компартії Індонезії. Кількість тих, хто наступні роки провів у в’язницях, 
також достеменно невідома, тому що багато з них були туди засаджені без будь якого 
слідства та судового вироку.  

Сукарно у грудні 1965 року зробив заяву, у котрій він високо оцінив діяльність 
Компартії під час індонезійської Революції. Ця заява остаточно відвернула від 
Президента залишки представників військової еліти, які ще були лояльними до 
Сукарно. Батько індонезійської революції все ще намагався бути у центрі подій. У січні 
1966 року він зробив радіо промову, в якій закликав народ країни слідувати йому. 
Субандріо навіть закликав до створення військових угрупувань, що мали б допомагати 
президентові впроваджувати свою політичну лінію. Однак Сухарто своїм зверненням, у 
якому він зазначив свою особисту вірність Сукарно та закликав народ підтримати 
армію, звів унівець усі зусилля Сукарно та його прибічників. Сухарто зрозумів, що 
настав час змінювати Сукарно. 

У лютому 1966 року Сукарно зробив останню спробу врятувати «Керовану 
демократію». 21 лютого він розпускає кабінет міністрів. Він звільнює з посади міністра 
оборони самого Насутіона, що, звісно, було останнім не сприйнято. Омар Дані и 
Субандріо, дві людини, яких скрізь шукали військові залишались на своїх 
міністерських постах. Сукарно призначив Имама Сджафея, боса преманов Джакарти, 
на посаду міністра з питань національної безпеки. 

Заходи, що вжив Сухарто, спричинили вибух насильства в Джакарті. На вулицях 
почались сутички між просукарнівськими та антисукарнівськими угрупованнями 
молоді. 23 лютого прибічниками Сукарно було атаковано посольство США. 3 березня 
він зробив спробу закрити Університет Індонезії, найбільший навчальний заклад 
країни, більшість студентів якого не підтримувала першого президента, але студенти 
захопили кампус, а військові почали охороняти периметр навчального закладу. 

   У той самий час Військовий суд з надзвичайних справ, що був заснований у 
грудні 1965 року, розпочав засідання стосовно причетності Компартії та її членів до 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  243

вересневого заколоту. В результаті декілька комуністів вищої ланки, що перебували від 
вартою, серед яких Нджоно Правіро та Унтунг, були засуджені до страти. 

Військові підштовхували студентство до мітингування із закликом до повної 
заборони Комуністичної партії в країні, створення нового кабінету та економічної 
реформи. Сухарто настільки вільно себе почував, що навіть надіслав Сукарно список 
міністрів, яких треба було звільнити з їхніх посад, що, звісно, викликало надзвичайне 
обурення з боку Сукарно та його оточуючого кола. 

11 березня 1966  року – є датою офіційної перемоги Сухарто у політичній 
боротьбі над батьком індонезійської революції Сукарно. Вранці цього дня Сукарно 
влаштував зібрання кабінету в Джакарті. У той самий час як міністри розпочали 
обговорення на цій нараді, студенти-демонстранти заполонили вулиці міста. Сукарно 
отримав новину, що невідомі війська розпочали вторгнення на територію 
президентського палацу. Сукарно разом із Субандріо та Шайрулем Салехом терміново 
відбув до Богору. Ввечері цього ж дня три генерали, які виступили послами від Сухарто 
прибули до президентської резиденції у Богорі і таки вмовили Сукарно підписати 
документ, що надавав Сухарто повну владу з метою встановлення цивільного порядку, 
захисту Президента країни в ім’я Революції. Цей документ увійшов до історії як 
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret, Наказ від 11 березня), що є своєрідною грою 
слів, тому що Семар (Semar) є одним з найбільш могутніх божеств в яванському 
фольклорі та театрі. Насправді невідомо яким чином ці офіцери, які прибули до 
президентської резиденції, змогли умовити президента підписати наказ. Один з 
охоронців президента на ім’я Сукарджо Віраджіто пізніше стверджував, що ці офіцери, 
серед яких був сам бригадний генерал Панггабеан, погрожували Сукарно зброєю. Сам 
Сукарджо також вихватив зброю, але Сукарно стримав його, наказавши сховати 
пістолет до кобури. Сукарджо стверджував, що, як тільки-но офіцери пішли, Сукарно 
сказав, що як тільки буде можливість він відразу анулює цей наказ. Однак є інше 
свідчення індонезійського посла на Кубі Ханафі, який також стверджує, що він є 
свідком усіх подій, пов’язаних із Суперсемаром. Він стверджує, що президент 
знаходився ні в своїй резиденції у Богорі, а в палаці Незалежності в Джакарті. Він 
заночував в Палаці разом з міністрами та іншими представниками влади, щоб з самого 
ранку розпочати подальше обговорення подій в країні. Пізніше до палацу Незалежності 
приїхали військові з документом, ці офіцери поводились дуже ввічливо. Сукарно з 
огляду на те, що на вулицях ситуація вже вийшла із під контролю, погодився підписати 
документ. За свідченням Ханафі все відбувалось мирно, без погроз та зброї. Сам 
Ханафі пізніше був звільнений Сухарто із своєї посади та змушений завчасно піти з 
дипломатичної служби. 

Володіючи усіма повноваженнями, що були прописані у Суперсемарі, Сухарто із 
оточенням знищили залишки «Керованої демократії» на очах її творця, який хоч і був 
розгніваний до нестями, але й був безпорадним. 12 березня Компартія та близькі до неї 
організації були заборонені. 18 березня були заарештовані Субандріо, Шайруль Салех, 
Имам Сьяфей та 11 інших міністрів останнього кабінету при Сукарно. Сурачман, який 
був однією з головних цілей військових зміг втекти, але пізніше у 1968 році він був 
застрелений у південній частині міста Блітар. Шайруль Салех помер у в’язниці у 1967 
році. Більш помірні прибічники Сукарно не були заарештовані. Ідхам Чалід, Леймена 
та Руслан Абдулгані навіть залишились у складі вже нового кабінету міністрів, що був 
створений 27 березня. Новий уряд очолив тріумвірат у вигляді Сухарто та двох 
цивільних: султана Хаменгкубувоно ІХ та Адама Маліка. 

Із остаточним встановленням нової влади розпочались чистки всередині армії та 
бюрократичного апарату. Приблизно 2600 військових дивізії Діпонегоро було 
звільнено від їхніх обов’язків, багато кого було затримано і відправлено до місць 
позбавлення волі. Більшість офіцерів, які не підтримували комуністичну ідеологію, 
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були навіть ідейними ворогами  Компартії, але які належали до прибічників Сукарно, 
було усунено від командування у травні. 

Хаменгкубувоно ІХ відповідав за економіку, фінансовий сектор та розбудову 
країни. Він проголосив, що перший етап реформування індонезійської економіки 
розпочнеться у квітні 1966 року.     

Зовнішня політика Індонезії була віддана під керівництво Адама Маліка, нового 
міністра закордонних справ. Зміни у зовнішньополітичному курсі не змусили себе 
чекати: перш за все, були остаточно зруйновані усілякі відносини із Китайською 
Народною Республікою. Антикомуністичні загони, що ще активно діяли в Індонезії, 
почали руйнувати будівлі, що належали китайським дипломатам та звичайним 
громадянам. У березні китайський уряд остаточно зрозумів, що налагодження відносин 
між країнами на даному етапі є неможливим. Китай закрив кореспондентський пункт 
Сіньхуа в Джакарті, було закрито також три консульства та відізвано посла. Остаточно 
дипломатичні зносини між Індонезією та Китайською Народною Республікою було 
«заморожено» 31 жовтня 1967 року після чергової хвилі антикитайських заворушень в 
Індонезії. 

Нова зовнішня політика країни була спрямована на виконання умов, встановлених 
країнами Західного блоку для Індонезії, для отримання фінансової допомоги. Однією з 
головних умов було припинення конфронтації з Малайзією. У квітні 1966 року 
Республіка Індонезія заявила про бажання поновити своє членство в ООН (це 
відбудеться 28 вересня 1966 року, саме у той самий день, коли Індонезія вперше 
отримала членство в ООН), а у травні Адам Малік проголосив про відновлення 
співпраці із Міжнародним Валютним Фондом. Однак виконання усіх умов країн Заходу 
було не зовсім простим завданням. Так, військові дуже вороже зустріли умову мирного 
та швидкого вирішення індонезійсько-малайзійської конфронтації, вважаючи що 
вирішення цього питання ніяким чином не повинно послаблювати власну країну. 

У травні 1966 Сухарто закликав своїх колег до припинення ворожнечі із 
сусідньою Малайзією и направив делегацію, до складу якої входили лише 
представники вищого офіцерського складу, із візитом до Куала Лумпуру. 29 травня 
Адам Малік у Токіо зустрівся із замісником прем’єр-міністра Малайзії Туном Абдул 
Разаком. Остаточно конфронтацію було припинено 11 вересня після підписання 
відповідної двосторонньої угоди. Дипломатичні зносини між двома країнами були 
відновлені у серпні 1967 року. 

Представники ісламістських кіл в Індонезії закликали до заборони Національної 
партії Індонезії, що, на їхню думку, становила загрозу для країни не меншу ніж 
комуністична ідеологія. Сухарто, можливо був би і радий заборонити партію, що 
асоціювалась із постаттю Сукарно, однак він не хотів посилення мусульманського лобі 
в країні, а для цього йому була потрібна Національна партія Індонезії. Для посилення 
власного контролю над діяльністю партії Сухарто у квітні 1966 року зібрав конгрес 
Національної партії Індонезії, під час проведення якого було знято старе 
просукарнівське керівництво на чолі із Алі Састроаміджоджо. Партію очолили Харді та 
старий друг Сухарто Хадісубено. 

Відповідно до Конституції Індонезії президент країни відповідає за свої дії перед 
верхньою палатою парламенту. Сухарто почував себе у безпеці, скликаючи засідання 
верхньої палати парламенту у червні-липні 1966 року, розуміючи, що він має повну 
підтримку з боку індонезійського сенату після зачисток просукарнівських елементів, 
проведених в усіх щаблях індонезійського політичного світу. Близько 180 прибічників 
Сукарно, що були депутатами верхньої палати парламенту країни, було засуджено на 
різні тюремні строки. MPR ратифікував Суперсемар, заборонив компартію та марксизм 
в якості політичної доктрини, наказав Сукарно доповісти стосовно порушень прав 
людини, корупції, непрофесійного адміністрування за часів «Керованої демократії», 
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також Сенат чекав на пояснення Сукарно щодо його ролі у спробі державного 
перевороту 1965 року. Звання «довічного президенту», що було даровано Сукарно 
Сенатом у травні 1963 року, було анульовано. Сукарно відмовився відповідати по усім 
поставленим перед ним питанням, але не це було головне: індонезійська спільнота 
остаточно зрозуміла, що ера Сукарно вже закінчилась. Це підтвердилось й тим, що 
були звільнені політичні в’язні часів Сукарно, серед яких були Сумуал, Сімболон та 
інші представники PRRI та Permesta. 

«Новий порядок» від «Керованої демократії» отримав у спадок величезний 
зовнішній борг – 2.36 мільярда доларів США, з яких 42% становив борг Радянському 
Союзу, 24.9% - борг країнам Західного блоку. Західні країни та інші кредитори з не 
комуністичного блоку, наприклад, Японія (що мала частку 9.8% від загальної кількості 
боргу Індонезії), погодились із поетапною виплатою боргу, починаючи з липня 1966 
року. На зустрічі в Токіо, що проходила 19-20 вересня, було домовлено, що виплата 
боргу буде проводитись протягом 30 років, відповідно до цього борг буде поділений на 
30 рівних частин і сума боргу не буде змінена за будь-яких обставин. Радянський Союз 
також пішов на поступки Індонезії завдяки дружнім стосункам Адама Маліка із 
декількома впливовими членами Політбюро Компартії СРСР. 

 Економічна стратегія «відкритих дверей» в Індонезії була розроблена та 
впроваджувалась новою економічною та політичною елітою, яка отримала назву 
«мафія Берклі», тому що більшість з представників нових економістів були 
випускниками саме Університету Берклі. Їхня безпосередня участь у реформуванні 
економіки країни тільки допомагала іміджу Сухарто та зміцнювала довіру до нового 
уряду з боку країн західного блоку та міжнародних валютних організацій, незважаючи 
на критику з боку тих, хто вважав їх заходи далекими від націоналізму. Ці нові 
технократи запропонували уряду ряд антикорупційних заходів, покращення контролю 
над експортом та імпортом в країні, а також наголосили на важливості повернення 
іноземним власникам їх підприємства, що були націоналізовані або конфісковані за 
часів розквіту Компартії Індонезії. У лютому 1967 року був прийнятий закон про 
інвестиції, що повинен був привернути іноземні капітали до країни. 

Незважаючи на значне зниження державних дотацій, приблизно вполовину, 
військові не дуже були цим засмучені. Тому що військові отримали можливість 
заробляти гроші власноруч, найбільш вагому частку цього бізнесу ставила нафта, а 
саме компанія Permina. Іншим важливим джерелом фінансів для армії був Bulog (Badan 
Urusan Logistik, Орган з питань логістики), що був створений у 1966 році та головним 
чином був пов'язаний з перевозками та продажем рису. 

У той час, як економічні реформи тільки починали впроваджуватись, політична 
напруга в країні у котрий раз досягла апогею: військовий суд звинуватив Сукарно у 
причетності до подій на аеродромі Халім, Субандріо та Омару Дані було винесено 
смертні вироки, щоправда вони не були виконані та обидва були випущені на волю у 
1995 році, після майже 30 років ув’язнення. У грудні 1966 був пійманий Судісман і вже 
у 1968 він був страчений за рішенням суду. У березні 1967 до рук силового апарату 
Індонезії потрапив Сджам, таким чином, силові структури отримали джерело 
інформації, яке б могло повністю висвітлити події, пов’язані і з спробою перевороту в 
країні. Сджам був страчений у 1986 році.    

У листопаді 1966 року група військових з дивізії Бравіджайя на Східній Яві, вищи 
чини поліції Східної Яви, що ще продовжували підтримувати батька індонезійської 
революції, запланували викрадення Сукарно під час його запланованого візиту до 
Східної Яви із метою умовити його протистояти Сухарто. Однак цей план не був 
втілений у життя: Сукарно почувши чутки про можливість подібного перебігу подій 
відмовився від візиту до Східної Яви, мотивуючи це тим, що він не хоче привести 
країну до прірви громадянської війни. Сухарто вирішив, що репресії проти залишків 
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прибічників Сукарно є недоречними, тому він почав роздавати просукарнівському 
офіцерському складу дуже високі посади: послів, начальників департаментів та 
управлінь у центральних апаратах тощо, цілком вірно вважаючи, що такі заходи 
змусять дуже швидко забути тих, хто залишався до цього на боці першого президента 
країни, про свої політичні уподобання. 

23-24 лютого 1967 року на переговорах в Амстердамі було домовлено про 
створення IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia, Міжурядова Група щодо 
Індонезії). Головним завданням цього органу було забезпечення Індонезії фінансовою 
допомогою для подолання економічної кризи, а також допомога у реструктурізації та 
виплатах боргу, який «Новий порядок» отримав від «Старого порядку». 

Нарешті у березні 1967 року Сухарто здобув свою останню й незаперечну 
перемогу над Сукарно. 12 березня верховна палата парламенту Індонезії проголосила 
про усунення Сукарно з посади президента країни з передачею цього звання з усіма 
повноваженнями Сухарто. Новому президенту були надані повноваження власноруч 
вирішувати майбутнє першого президента країни, тобто вирішити повинен він чи ні 
предстати перед судом та відповісти за свою діяльність в останні роки свого 
президентства. Однак Сукарто пізніше ніколи не використає цього права, справедливо 
побоюючись гніву з боку прибічників Сукарно, яких було достатньо багато, щоб 
спричинити загрозу новому президенту та його Новому порядку. Сенат Індонезії 
об’явив, що усілякі ідеології, що були створені Сукарно, більше не є державними 
ідеологіями, крім Панчасіли. Перший президент Індонезії, який вже de facto був 
відправлений у відставку, отримав домашнє ув’язнення і був ізольований у 
президентському палаці в Богорі, де й провів залишок своїх днів до своєї смерті у 
червні 1970 року. Таким чином, Сухарто остаточно став повноправним керівником 
Республіки Індонезія. 

 
РЕЗЮМЕ 

Данная статья посвящена событиям, которые произошли в Республике Индонезия 
сразу же после неудачной попытки переворота в сентябре-октябре 1965 года. 
Освещаются политические, социальные, экономические и т.д. изменения в обществе, 
связанные с приходом к власти генерала Сухарто и установлением в стране режима 
«Нового Порядка».  

Ключевые слова: Индонезия, Компартия, Сукарно, Суперсемар, Сухарто. 
 

SUMMARY 
This paper focuses on the events that took place in the Republic of Indonesia 

immediately after a failed coup attempt in September-October 1965. The political, social and 
economic changes in society, etc., associated with the coming to power of General Suharto 
and the establishment of the regime of the «New Order», are highlighted.  
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ФРАНЦУЗЬКА ОПЕРАЦІЯ В МАЛІ: REALPOLITIK ЧИ MISSION 

CIVILISATRICE? 
 

В.В.Кравченко  
 

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті передумови, аспекти перебігу та можливі наслідки проведення 

операції Сервал французькими збройними силами на півночі Малі, а також міжнародна 
реакція. 

Ключові слова: Франція, оборона, безпека, африканська політика, джихадисти. 
 

Франція повертається до клубу активних акторів міжнародної безпеки. Після «ери 
пацифізму», позначеної другим президентським терміном Жака Ширака, на початку 
2010-х рр. П’ята республіка робить важливі кроки на користь власному міжнародному 
іміджу найпершого європейського миротворця. Операція країн Організації 
північноатлантичного договору (НАТО) в Лівії у 2011 р. (у 2009 р. Франція 
повернулась до військових структур Альянсу), посередництво врегулювання 
конфліктних ситуацій на Близькому Сході (у Сирії та в Лівані), а ще раніше, 
медіаторство військового конфлікту між Росією та Грузією, - ось не повний перелік 
«добрих справ» Франції, які вивели країну та її політику оборони та безпеки на 
абсолютно новий, якісний рівень сприйняття. Втім тривала фінансова та економічна 
криза у Європі не допомогли правлячим неоголлістам закріпити свої 
зовнішньополітичні здобутки в себе вдома, тож перемогу на президентських виборах у 
травні 2012 р. здобув їх прямий конкурент – соціаліст Франсуа Олланд. 
Першочерговим завданням нового президента була, звичайно, нормалізація 
внутрішньої політики, подолання наслідків економічної кризи. У справах міжнародних, 
«інертного політика» Олланда, що прийшов до влади під гаслами виведення 
французьких сил з Афганістану, довгий час прийнято було вважати дуже обережним та 
обачливим. Тим більш несподіваним виглядало рішення Франції 11 січня 2013 р. 
розпочати, відповідно до резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
від 20 грудня 2012 р., одноосібну миротворчу операцію в Малі, яка отримала назву 
«Сервал». У даній статі розглянуті передумови та можливі наслідки воєнних дій 
Франції у Західній Африці. 

© Кравченко В.В., 2013 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  248

Історичний аспект взаємовідносин Франції та країн Тропічної Африки широко 
досліджуються у західній історіографії. Зазначеній проблематиці присвячені праці 
британських аналітиків Патріка Меннінга [1], Елізабет Мадімбе-Бойі [2], Тоні Шафера 
[3],  американських вчених Домініка Томаса [4], Френсіса Макнамари [5], Даніели 
Крослак [6]. Автори, вивчаючи новітню роль Франції у колишніх колоніях французької 
та бельгійської імперій, приділяють особливу увагу культурним та етно-соціальним 
мотивам зовнішньополітичної діяльності Франції, засуджуючи практику збройних 
втручань на Чорному континенті у контексті протистояння епохи «холодної війни». 
Ґрунтовно досліджуючи франко-африканські відносини на рубежі століть, експерти 
констатують падіння «французької імперії» у західній Африці. На їх думку, сучасна 
Франція не зможе повернути свій колоніальний вплив й поступово втрачає навіть 
культурну та мовну базу (зокрема, на прикладі Сенегалу), поступаючись наступу США 
та, у майбутньому, Китаю. Дослідники роблять висновки щодо процедури 
деколонізації, яка була порушена невдалими рішеннями дискредитованого керівництва 
П’ятої республіки (підозра у причетності до геноциду у Руанді) у 1990-ті, коли Франція 
не змогла віднайти своє місце у Африці після розпаду Ялтинсько-Постдамської 
системи міжнародних відносин. 

Довгий час конфлікт в Малі ігнорувався західними медіа до тих пір, коли Франція 
розпочала військову операцію Сервал з метою зупинити наступ ісламістів на столицю 
держави Бамако. Президент Франції Франсуа Олланд зважився на військову операцію 
після того, як уряд Малі 10 січня 2013 р. закликав світову громадськість на допомогу 
(лист із закликом був надісланий також генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну), 
без сумніву, розуміючи, що армія Малі, яка знаходиться в досить хаотичному стані, не 
в змозі зупинити просування повстанців. Міжнародні військові спостерігачі стали 
свідками винищення дезорганізованих малійських сил ісламістським альянсом. 
Деструктивні процеси в малійській армії, розпад держави і нездатність регіональних 
партнерів Малі вжити адекватних заходів,  зробило втручання Франції єдиним 
варіантом, що залишився, щоб запобігти приходу до влади радикальних ісламістів. 

Сили, які загрожують захопити Малі, складаються з союзу трьох ісламістських 
рухів – Руху за єдність і джихад Західної Африки (РЄДЗА), Аль-Каїди у країнах 
ісламського Магрибу (АКІМ) та Ансар Дайн, які прагнуть до створення радикальної 
ісламістської (джихадистської) імперії в Сахелі з міжнародними наслідками (такого 
створення) в сусідніх країнах: Нігері, Лівії та Нігерії. Вони поклялися постійно 
загрожувати французьким установам та інтересам західних країн в регіоні загалом, 
зробивши на підтримку своїх слів кривавий рейд на алжирський газодобувний 
комплекс (Алжир підтримав Францію в операції Сервал, надавши повітряний свій 
простір) [7]. Відповідальність за вбивства взяв на себе осередок групи АКІМ, яка 
підозрюється в отриманні фінансування з Катару [8]. 

Операція Сервал, таким чином, розглядається в Парижі як необхідні зусилля для 
запобігання втягнення Малі та ісламського Магрибу в цілому в процес джихадизації 
регіону, створення «іншої держави талібів» на порозі Європи. 

Дехто з аналітиків вбачає в тому факті, що саме війська колишньої колоніальної 
держави покликані, щоб запобігти розпаду держави, тривожні перспективи для 
африканської політичної незалежності. Протягом довгого часу французькі військові 
інтервенції в Африці дійсно використовувались для втручання у внутрішню політику 
своїх колишніх колоній, й тому будь-яке розгортання французьких військ в Африці 
завжди розглядалось світовою спільнотою з великою підозрою. Але на цей раз, 
операція Сервал отримала майже одностайну підтримку з боку Африканського союзу 
(АС) і регіональних лідерів, в тому числі Алжиру, який дозволив використовувати свій 
повітряний простір французьким військово-повітряним силам. 
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Підтримка цієї операції Алжиром є найвизначнішим фактом, враховуючи його 
відому чутливість до будь-якої французької військової присутності в Африці. АС, дещо 
«ображений» щодо ролі Франції у врегулюванні кризи в Кот-Д’Івуар та війні в Лівії, 
все ж вітав початок операції, тому що «не існує іншої альтернативи, окрім втручання 
Франції, для збереження Малі, й від засилля осередків Аль-Каїди та його союзних 
джихадистських рухів в країнах ісламського Магрибу» [9]. Втручання було 
санкціоновано ООН на прохання Африканського союзу і регіональних держав 
Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС), яке, навіть, 
направило додаткові військові підрозділи на допомогу дислокованим французьким 
силам у складі 2150 чол.[10]. Але нездатність африканських партнерів Малі самостійно 
провести необхідну операцію, щоб запобігти краху державного ладу, ще раз підкреслює 
африканське безсилля перед обличчям регіональної військової загрози. За всім 
багатством своїх природних ресурсів, Африка не має матеріально-технічних 
можливостей організувати швидке втручання і зібрати необхідні військовим 
розвідувальні дані, щоб перемогти ідейно мотивованих повстанців джихадистського 
альянсу. Тут загроза полягає не лише у кілька тисячах радикальних ісламістів і 
бойовиків у одній окремо взятій державі, але в тому, що Африка занадто політично 
розділена та непідготовлена у військовому відношенні. 

Подібна нестача загальних цілей для вирішення складних питань вже становила 
труднощі для Африки, коли НАТО бомбили Лівію з метою повалення режиму 
Муаммара Каддафі в 2011 році, а також коли західні держави нав'язували свої 
насильницькі рішення після виборчої кризи в Кот-Д’Івуар, із застосуванням військових 
засобів французькими збройними силами. 20 листопада 2012 р., коли ополченці з «Руху 
23 березня», підтримувані Руандою, захопили  м. Гома на сході Демократичної 
Республіки Конго (де мешкали біженці хуту) і здійснювали численні злодіяння (понад 
200 людей було вбито, десятки тисяч людей залишили домівки у прикордонній 
провінції Північне Ківу), «Африка дивилась в інший бік, не в силах вимовити будь-які 
розсудливі слова, щоб зупинити триваюче насильство»[11]. В той час, коли африканці 
переважно звинувачують у своїх проблемах виключно колишні колоніальні держави, 
що проводять неоколоніальну політику, політична та воєнна слабкість не має 
зовнішнього виправдання. На цей раз, африканці змушені стикатися із власним 
безсиллям, а не з неоколоніальною політикою оманливого імперіалістичного 
супротивника, усвідомлюючи повною мірою свою неорганізованість перед лицем 
загрози. 

Щоб полегшити це почуття збентеження, африканці могли б знайти деяку втіху в 
тому, що навіть Франції довелося просити істотну матеріально-технічну підтримку з 
боку США, Канади, Великобританії, Данії та Бельгії, які погодились надати логістичну 
підтримку операції (зокрема надали військово-транспортні літаки С-130 та С-160, і 
заправники. – авт.) з метою допомоги в розгортанні наземного етапу операції [12]. 
Щодо розвідувальних даних, необхідних для відстеження джихадистів, Франція може 
покладатися на США, свого трансатлантичного союзника, який погодився надіслати 
свої дрони до воєнного театру, - привілей небагатьох африканських країн, якщо такі 
взагалі існують, які можуть мати доступ до подібних технологій. Нездатність 
африканців діяти самостійно також може знайти деяке виправдання в тому, що 
накопичення військової сили радикальних ісламістів в Сахелі стало можливим 
«завдяки» колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністру 
Великобританії Девіду Кемерону, які «спровокували» війну НАТО в Лівії, і 
уможливили захоплення малійськими повстанцями сучасної зброї з арсеналів лівійської 
національної армії [13]. З цієї точки зору, французьку інтервенцію можна розглядати в 
контексті виконання своїх зобов'язань щодо наведення порядку та підтримки 
стабільності в регіоні. 
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Але ця відповідальність не є виключно свідченням великодушності французів по 
відношенню до Африки. Франція втрутилася в регіон насамперед з метою зберегти свої 
безпекові інтереси, тому що ця область має життєво важливе, стратегічне значення для 
Республіки. Від початку операції Сервал у Малі президент Франції Франсуа Олланд 
постійно наголошував на тому, що військове втручання його країни не має іншої мети, 
окрім боротьби з тероризмом: «Франція не переслідує будь-який особистий інтерес в 
регіоні, окрім безпеки країни, яка є другом» [14]. Загалом, європейські аналітики 
погоджуються з тим, що рішення про розгортання чотирьохтисячного контингенту в 
колишній французький колонії, за підтримки ООН та Європейського Союзу (ЄС), є 
найвагомішим засобом аби запобігти створенню «джихадистського раю», що може 
дестабілізувати весь регіон західної Африки. З іншої сторони, Париж також прагне 
захистити тисячі французьких експатріантів в південних районах Малі, які залишилися 
б під владою ісламістських груп, що вже тримають кілька французьких громадян у 
заручниках. 

Однак ймовірне падіння Бамако також  поставило б під загрозу, в першу чергу, 
французькі економічні інтереси в регіоні та інтереси західних корпорацій. Відчайдушна 
бідність більшості населення приховує вражаюче багатство копалин природних 
ресурсів, в тому числі золота, урану і можливих великих запасів нафти.  

Ці ресурси мають суттєве стратегічне значення для світової економіки. Франція 
має сильну економічну присутність в Західній Африці, особливо в сусідніх країнах з 
Малі Нігері та Чаді. 

Близько 75 відсотків електроенергії Франції виробляється на атомнимх 
електростанціях, на які, в значній мірі, постачається уран, привезений з місць 
видобутку в Нігері. Французький енергетичний гігант Arvea управляє двома урановими 
рудниками в Нігері – п'ятим найбільшим, за обсягом видобутку, постачальником урану 
в світі – в містечках Арліт та Імурарен [15]. Обидва місця знаходяться в північно-
західній частині Нігеру, пустельній місцевості, яка відокремлена від регіону Кідал у 
Малі – однієї з перших провінцій, що потрапила під ісламістську владу в 2012 році – 
«лише лінією на карті». Як тільки бойовики Аль-Каїди були відтіснені французькими 
військами в пустелю і гори провінції Кідал, Париж направив спеціальні сили 
резервістів для захисту гірничо-видобувних комплексів Arvea та забезпечення 
надійності поставок урану. Виправдовуючи військову присутність французів, 
президент Нігеру Махамаду Іссуфу сказав наступне: «Ми вирішили, особливо в світлі 
того, що відбулося в Алжирі (мається на увазі захоплення заручників на 
газопереробному заводі. – авт.), не йти на ризик, тому французькі військові посилюють 
захист ділянок видобутку копалин» [16]. 

Чад є ще однією країною, яка може потенційно постраждати від джихадистського 
перевороту в Малі. Країна є виробником нафти і розміщує на своїй території одну з 
найбільших французьких військових баз в Африці. Уряд Нджамени (столиці Чаду) 
також дуже близький до французького уряду. Тож що не дивно, що, коли Франція 
втрутилася у врегулювання кризи в Малі, а країни ЕКОВАС, такі як Нігерія, лише 
розглядали можливість надсилання контингентів, саме Чад виступив найближчим 
військовим партером Малі у боротьбі проти повстанців. Президент Чаду Ідріс Дебі 
відправив до сусідньої країни близько 1800 війська з метою підтримки операції Сервал 
під проводом Франції [17]. 

Деякі з економічних інтересів Заходу знаходяться безпосередньо в самому Малі. 
На думку Джеремі Аллуша, наукового співробітника Інституту досліджень розвитку в 
Брайтоні, Малі має великий потенціал розвідки корисних копалин і нафти [18]. Країна є 
великим експортером золота і надає концесії на видобуток ряду багатонаціональних 
гірничорудних компаній, у тому числі британська «Randgold Resources», заводи якої 
розташовані на півдні країни.  
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Французький нафтовий гігант Total є однією з компаній, які придбали ліцензії на 
розвідку в Таоденійському басейні величезних родовищ, що простираються більш ніж 
на 1000 км. від Мавританії через Малі до Алжиру [19]. Названий на честь оазису в 
пустелі на півночі Малі, Таоденійський басейн, скоріш за все, є причиною 
небайдужості Алжиру до французької інтервенції в Малі.  Багато південних нафтових 
родовищ в Алжирі, ймовірно, під землею пов'язані з нафтовими свердловинами в Малі, 
тож якщо нафта буде розвідана на півночі Малі, на думку алжирців, це може скоротити 
їх власні запаси сировини. На думку деяких аналітиків, Алжир отримав вигоду з 
нестабільності в Малі. Багато алжирських ісламістів іммігрували до Малі, замість того, 
щоб сіяти джихадисьтський хаос у себе вдома, в той же час така їх діяльність заважає 
Бамако стати одним з головних виробників нафти [20]. 

Незважаючи на те, що основними торговими партнерами Малі є азіатські країни, 
такі як Китай і Південна Корея, колишня колонія продовжує залишатися напрямком 
значних французьких інвестицій в економіку. Франція має значні привілеї через 
наявність в країні французьких підприємств, а також через те, що саме французькі 
енергетичні гіганти, такі як Total, утримують контроль у секторі місцевої 
нафтопереробки. Основні гравці енергетичного ринку, ключові дистриб'ютори бензину 
в переважній більшості є французькими [21]. 

Якщо Малі буде й далі страждати від дестабілізації, а разом з нею й багато інших 
західноафриканських франкомовних країн, де Франція має серйозні економічні 
інтереси, це буде мати негативні наслідки на загальний економічний добробут самої 
Республіки. 

На час, коли пишуться ці строки, вже пройшов перший місяць операції Сервал – 
достатній період для аналізу ефективності військової інтервенції. На першому етапі 
операції французи використовували військово-повітряні сили (ВПС), щоб зупинити 
наступ ісламістів, а потім розгорнули сухопутні війська, які відправились колонами в 
північну частину Малі в супроводі малійських збройних сил. Хоча Франція отримала 
матеріально-технічну та розвідувальну підтримку з боку, в першу чергу, 
Великобританії та Сполучених Штатів, все ж основні військові завдання та 
відповідальність за мир в регіоні взяли на себе французькі сили. 

Ісламісти були швидко вибиті з ключових північних міст – Гао, Кідал і Тімбукту. 
Радісні натовпи, звільнені від ярма ісламістів – що при владі узаконили свої 
інтерпретації законів шаріату з жахливими покараннями, такими як публічні ампутації 
кінцівок та забиття камінням – скандували «Хай живе Франція» [22]. Президент 
Франсуа Олланд, якого багато хто вважав «м’якотілим», зробив відважний крок, коли 
він відвідав Малі на початку цього місяця, який приніс йому додаткову популярність. 
Все це було досягнуто менш ніж за три тижні – і з втратою лише одного французького 
солдата, пілота вертольота [23]. 

Тим не менш, Олланд розуміє, що ентузіазм французьких громадян щодо кампанії 
в Малі може виявитися недовгим, якщо вона перетвориться у відкритий бій, який 
поглине багато синів Франції та буде забагато коштувати. Ось чому він, а також 
французький міністр оборони, Жан-Ів Ле Дріан, підкреслюють, що Франція хоче 
передати керівництво місією армії Малі та військам деяких інших 14 держав, що 
входять в Економічне співтовариство західноафриканських держав. ЕКОВАС 
зобов'язалося надати  6000 військовослужбовців, Чад ще 2000, й ці об'єднані сили, за 
задумкою французьких лідерів, мають працювати по всій Малі під егідою ООН і за 
фінансової підтримки міжнародних донорів [24]. 

Таким є план. Але залишається неясним, чи будуть ці африканські війська здатні 
впоратися з ісламістами, якщо вони знову вийдуть з пустелі та гір? Більш реалістично, 
скоріш за все, ці сили будуть працювати з біженцями, а не воювати на передовій. 
Напевно, можна стверджувати, що подібна «байдужа» позиція країн ЕКОВАС, 
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небажання власноруч врегулювати проблему на півночі Малі спільною воєнною 
операцією, й надала сміливості ісламістам для вирішального наступу на Бамако, який, 
зрештою, спровокував втручання Франції. 

Також існують особливі причини для скептицизму з приводу малійської армії. 
Мало того що вона була не в змозі запобігти бійцям туарегів захопити північ країни рік 
тому, близько 1600 солдатів цієї армії перейшли на бік повстанців, узявши з собою 
зброю [25]. Крім того, вона має за собою непопулярну історію порушень прав людини і 
фракційної боротьби [26]. Таким чином, навіть з допомогою військових фахівців ЄС, 
які навчають військових Малі зараз, є хороший привід задуматися, коли армія почне 
ефективно функціонувати. 

Одне вже зрозуміло, боротьба з повстанцями буде тривати й далі – атака шахіда 
на підрозділи малійської армії у вже відбитому місті Гоа, що трапилась 8 лютого 2013 
р., слугує лише підтвердженням цієї гіпотези [27]. Французькі військово-повітряні 
сили, що базуються в Чаді і Кот-Д’Івуар, можуть бути знову використані, якщо 
африканські сили зіткнуться з проблемами, але питання в тому, що Франція буде 
робити, якщо повітряна допомога виявиться недостатньою. Збільшувати контингент? 

Політичний аспект кризи Малі може виявитися більш значним, ніж те, що 
відбувається на полі бою. Туареги з Сахеля боролися за незалежність з середини 1950-х 
рр., коли Франція почала відмовлятися від своєї імперії в Північній і Західній Африці, 
більш того, вони повстали ще в колоніальний період (війни з мандинго проти 
ісламської імперії Вассулу Саморі Туре тривали з 1882 по 1898 р., Каосеньске 
повстання туарегів 1916-1917 рр.). Після того як Малі стала незалежною в 1960 році 
відбулося ще три повстання туарегів, а також вторгнення в її північних районах 
збройних загонів туарегів, які мігрували після падіння режиму Муаммара Каддафі в 
Лівії в кінці 2011 року. 

Після того, як бійці-туареги вибили армію Малі з півночі країни в 2012 р., 
націоналісти (Національний рух за визволення Азаваду – Mouvement  National pour la 
Libération de l'Azawad, або MNLA) та ісламісти (Ансар Дайн), що раніше діяли разом, 
розділилися [28]. Ансари, що кількісно переважали, швидко встановили свою квазі-
державу. Тепер, коли Франція, розгромила ісламістів, MNLA оголосив, що він буде 
співпрацювати з Францією та урядом Малі, щоб запобігти поверненню Ансар Дайн. 
Втім  націоналісти в обмін на свою підтримку, безумовно, прагнуть далекосяжної 
автономії для туарегів, так само як й Ісламський рух Азаваду – ще одна організація, що 
відкололася від Ансар Дайн і стверджує, що теж готова до переговорів [29]. 

Але уряд Малі, слабкий і роз'єднаний, може виявитися не в змозі скористатися 
перевагами цих тенденцій до маргіналізації руху Ансар Дайн, досягнувши угоди про 
автономію, прийнятної як для туарегів, так і для південних малійців. Вже зараз ідею 
переговорів з MNLA критикують опозиціонери в південному Малі [30]. Схоже на те, 
що лідери цієї країни занадто багато надій покладають на операцію Сервал, вважаючи 
що французи вже святкують повну перемогу. 

Досягнення стабільності та міцного миру в регіоні залежить від того, чи зможуть 
туареги забути давні образи й вирішити все в дусі доброї волі. Навіть якщо переговори 
між урядом Бамако і туарегами розпочнуться,  буде неймовірно важко побудувати 
взаємну довіру. Ось чому солдатські репресії (в тому числі й страти) малійської армії у 
відношенні туарегів, підозрюваних в ісламістських симпатіях, мають закінчитися, і 
чому сили ЕКОВАС і Чад повинні наполегливо працювати, щоб завоювати довіру 
туарегів. Було б трагічною помилкою малійських лідерів ігнорувати історичні корені і 
політичні аспекти цього конфлікту, і розглядати його як виключно військову проблему. 

На кінець лютого 2013 р. Франція досягла своєї мети, при мінімальних витратах і 
загальному визнанні. Але криза ще не закінчилася. З плином часу, як показує досвід 
боротьби з талібами в Афганістані, європейським силам (Великобританія зрештою 
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погодилась надіслати в Малі контингент у 400 чол. [31]) буде все складніше 
контролювати ситуацію. 

У разі, якщо солдати ЕКОВАС і Чад зіштовхнуться з джихадистами, які 
використовують нерегулярних тактику – самогубства і вибухи автомобілів, вбивства, 
напади із засідок, взяття заручників – Франції доведеться вирішувати традиційну 
«американську дилему»: або забиратися геть не виконавши місію, або поглиблювати 
участь та розширювати формат операції. Перший варіант призведе до загальної 
дестабілізації регіону, ситуації, ще гіршої від початкової. Другий варіант може 
привести до тривалої війни, яка ймовірно підірве довіру громадськості у себе вдома. Це 
також може викликати неоднозначну реакцію африканської спільноти, оскільки 
Франція, колишня колоніальна держава в цій частині Африки, має свою власну історію 
злодіянь. 

Для забезпечення інтересів Франції в цьому стратегічно важливому регіоні, 
операція Сервал повинна досягти успіху не тільки у відновленні суверенітету Малі, 
відродженні світської держави на національній території, але й, у зв'язку з 
розгортанням досить великого військового контингенту, у викоріненні джихадистської 
загрози з цього регіону в цілому. Будь-який результат, що буде меншим за досягнутий, 
тільки підбадьорить ісламістські рухи і створить сприятливий ґрунт для нових 
повстань. Але така перемога, в першу чергу, буде залежати від вирішення основних 
соціальних та економічних проблем, які спровокували кризу в Малі. Французька 
неоколоніальна політика багато в чому сприяла створенню умов для нинішньої 
політичної кризи. Щоб уникнути довгострокових викликів власним життєвим 
інтересам, Франції потрібно не тільки надати поштовх безсилим африканським 
державам, переконати їх у власній відповідальності,  але й бути частиною вирішення 
структурних проблем регіону, які зробили цю кризу можливою. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены предпосылки, аспекты и возможные последствия 
проведения операции Сервал французскими вооруженными силами на севере Мали, а 
также международная реакция. 
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The article describes background, aspects of course and consequences of the operation’s 
Serval implementation by French forces in northern Mali, as well as the international reaction. 
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ОБРАЗ ПОЛЬЩІ І ПОЛЯКІВ У НІМЕЦЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ 
НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
О.А. Неприцький 
 
АНОТАЦІЯ 

Образ Польщі і поляків у німецькій громадській думці наприкінці ХХ століття 
формувався під впливом таких факторів як розпад радянського блоку, економічні 
труднощі початку 1990-х років, демократичні перетворення і прагнення до 
європейської інтеграції Польщі, об’єднання Німеччини, вибіркова увага засобів масової 
інформації тощо. Відсутність чітко вираженого образу поляків і Польщі у німецькій 
масовій свідомості залишала можливість для подальших змін, хоча стереотипи 
сприйняття сусідніх народів змінюються повільно і важко. 

Ключові слова: Польща, Німеччина, імідж, образ, громадськість, стереотип.  
 

Після розпаду соціалістичного табору Польща чітко визначилася із прозахідною 
орієнтацією зовнішньополітичного вектора. Захід для Польщі – це була, перш за все, 
Німеччина, із якою потрібно було налагоджувати відносини. Імідж Польщі і поляків у 
німецькій громадській думці став чинником формування двосторонніх відносин 
міжнародних взаємин на загальноєвропейському рівні.  

Джерельну та літературну базу проведення дослідження становлять публікації 
результатів соціологічних опитувань [1], праці польських вчених, що присвячені іміджу 
Польщі і поляків у Німеччині (Фалковскі М. [2], Оніщук М. [3], Панас А. [4]), де автори 
опираються на соціологічні дослідження 1990-х та початку 2000-х років та аналіз 
німецької преси, і відома праця німецького вченого К.Цаймера [5], написана на основі 
вивчень громадської думки 1991 та 1994-1995 років. У зазначених працях чітко 
прослідковується два періоди написання. Перший – це середина дев’яностих років 
минулого століття, і другий – це переддень вступу Польщі до Європейського Союзу. 
Причому, зв'язок між цими двома зрізами часто упускається, що порушує цілісність 
картини формування польського образу в суспільній свідомості Німеччини.  

Метою даної статті є окреслити образ Польщі і поляків, що склався у Німеччині 
після розпаду соціалістичного табору та визначити ключові соціально-економічні і 
політичні чинники, завдяки яким формувався даний образ протягом останнього 
десятиліття ХХ століття. 

© Неприцький О.А., 2013 
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Під час існування соціалістичного будівництва контакти поляків були набагато 
інтенсивнішими із німецьким населенням НДР, ніж ФРН. У Німецькій Демократичній 
Республіці був поширений стереотип про Польщу і поляків, що формувався під 
впливом попередніх польсько-німецьких відносин, з одного боку, і необхідністю 
дружби двох комуністичних режимів, яка стимулювалася Радянським Союзом, з 
другого. Але ця «дружба» не мала жодного коріння в суспільстві поза межами 
партійних керівних кіл.  

Протягом восьмидесятих років образ Польщі значно погіршився. Коли в східній 
Німеччині ситуація покращувалася, порівняно з Польщею, на захід ринула хвиля 
польських емігрантів. В ній можна було виділити дві категорії: люди з вищою освітою, 
динамічні, прагнення яких на Батьківщині гамувалися комуністичним режимом і 
бюрократією. Вони швидко знаходили собі роботу. Друга категорія складалася з осіб, 
які належали до неблагополучних верств населення і однозначно шкодили формуванню 
позитивної громадської думки про Польщу і поляків. 

Польща потрапила до ключових тем, які обговорювалися в західнонімецькій 
громадській думці із появою «Солідарності» у 1980 році. Перед мешканцями ФРН 
відкрився новий образ Польщі, який ідентифікувався на тлі всього іншого однотипного 
соціалістичного табору. Польща і все, з нею пов'язане, почало асоціюватися з 
патріотизмом та антикомунізмом, релігійністю, громадянською активністю і 
прагненням до свободи. Спонтанно виникла акція надсилання посилок із провізією та 
вантажівок із різною допомогою для мешканців далекої, для більшості німців, країни. 
Це свідчило про глибоку симпатію до польського народу. При цьому одразу після 
оголошення воєнного стану у Польщі всі контакти на державному рівні були 
заморожені.  

Коли у Польщі виникла «Солідарність», влада НДР стимулювала антипольські 
стереотипи, які мали не допустити, щоб демократичний рух перекинувся на східну 
Німеччину. Поляків представляли в засобах масової інформації як ледарів, що не 
хочуть працювати, а тому страйкують. А це, у свою чергу, призведе до спаду 
виробництва, що негативно відобразиться на міжнародних поставках і буде відчутно 
нестачею товарів широкого вжитку на ринку НДР. Агенти «Штазі» повсюди в барах і 
кав’ярнях розповідали анекдоти, в яких висміювали поляків. Така активна 
антипольська кампанія не могла минути безслідно.  

Негативний образ Польщі наприкінці вісімдесятих років значно підсилився через 
нелегальну торгівельну діяльність поляків на німецькій території. Вони скуповували 
дешеві продовольчі і промислові товари на території НДР та перепродували в кілька 
разів дорожче в Західному Берліні. Після відставки Хонекера, уряд Модрова 
запровадив обов’язкове пред’явлення посвідчення особи при придбанні товарів, щоб 
купувати могли лише громадяни НДР. 

Але був присутній і інший, альтернативний образ Польщі у німецькому 
суспільстві. Його формували діячі, пов’язані із церковними організаціями. Вони, часто, 
на відміну від офіційної політичної лінії НДР, відчували історичну відповідальність за 
нацистську Німеччину. Позитивний імідж Польщі створювала німецька інтелігенція, 
яка ознайомилася із польською літературою під час навчання або з власного інтересу 
читала німецькі переклади. Будучи однією з літератур «соцтабору», польські твори 
вирізнялися духом відносної свободи і відкритим поглядом на світ, чим створювали 
контраст для ндеерівської духовної задухи і творчого провінціоналізму [6].  

Після об’єднання Німеччини у 1990 році та розпаду Радянського Союзу Польща 
набула для німецької політики нового значення. Жодна інша країна не доклала стільки 
зусиль, щоб Польща була включена до західних структур. Пропольскі настрої були 
серед німецької політичної еліти, фактично, нормою «політичної коректності» [5]. 
Питання польсько-німецьких кордонів було однозначно вирішено, а договір про 
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добросусідські відносини (червень 1991 р.) створив оптимальні умови для двосторонніх 
інтенсивних контактів. І після відміни візового режиму кількість туристів з обох 
держав стабільно зростала, сприяючи взаємному пізнанню народами один одного.  

Подолання комуністичного режиму у Польщі без збройного громадянського 
конфлікту дало можливість відкрити позитивні риси польських еліт і цілого 
суспільства. Превалюючими в польському образі стали такі риси, як почуття 
відповідальності, відкритий підхід до питання соціального устрою під час дискусій 
«Круглого столу», готовність шукати порозуміння із недавніми політичними ворогами. 
Однак, політичні негаразди, що настали невдовзі в Польщі, політичне дроблення, 
постійні урядові кризи істотно послабили таке спонтанне захоплення. Сам Президент 
Лех Валенса став втіленням суперечностей, що панували у польському суспільстві. 
Його шанували як людину-символ відважної боротьби за громадянські права і свободи. 
Але як Президент він виявився непередбачуваний у своїх рішеннях і не зміг посприяти 
структурній консолідації нового суспільно-політичного порядку.  

Натомість, ідеальним втіленням польсько-німецької дружби, як вважає, Клаус 
Цаймер, був професор Владислав Бартошевський [5]. Його погляди, незмінні протягом 
десятиліть, яскраво відображались у виступах і публічних заявах, де він закликав до 
єдності між поляками і німцями, не дивлячись на те, що сам був в’язнем «Аушвіца» в 
Освенцимі. А завдяки урочистій промові у Бундестазі з нагоди п’ятдесятої річниці 
закінчення Другої світової війни він, будучи міністром закордонних справ, піднявся до 
рангу символу польсько-німецького майбутнього.  

Зростання приязності у ставленні німців до поляків, а поляків до німців, отримало 
своє матеріальне втілення. Показовим є польсько-німецький торговельний баланс, 
особливо, якщо порівнювати торгові обороти Польщі з іншими країнами-сусідами. 
Протягом 1990-2007 років торгівельні обороти між Польщею і Німеччиною виросли в 
сім разів і ФРН стала головним зовнішньоторговельним партнером [3]. В 1995 році 
вперше торгівельний оборот з Німеччиною перевершив аналогічний показник із 
Російською Федерацією, що для пострадянської Польщі мало показове значення.  

Тоді ж, із середини 90-х років ХХ століття посилюється інтенсивність 
прикордонних контактів. Тисячі німців, що мешкали поблизу польського кордону 
їздили до Польщі, щоб купити дешевший товар, а поляки, у пошуках заробітків, їхали 
до Німеччини працювати, перш за все, на сезонних роботах у сільському господарстві. 
Працьовитість і висока мотивація поляків високо цінувалась німецькими 
роботодавцями.  

В 1990-х роках відбувається багато міжнародних обмінів учнівською молоддю. У 
Польщі, наприклад, активно діють європейські клуби у школах, і учні з польських 
навчальних закладів знаходили ровесників з Німеччини. Взаємні відвідування 
зміцнювали стосунки. Вступаючи у комунікацію з польською молоддю, німецьке 
підростаюче покоління не зовсім виразно уявляло, з ким мають справу. І чим далі від 
кордону, тим більш розмитий був образ Польщі і поляків. Під час безпосереднього 
спілкування німецьких і польських учнівських груп з’являлося певне здивування, що 
ровесник «звідти» був такою самою «цілком нормальною» людиною, і мав дуже 
подібні інтереси, слухав таку ж музику, носив подібний одяг. Це показувало, що 
уявлення, які утворилися у німецької молоді про поляків, під час соціалізації далеко не 
завжди відповідали дійсності. Після візитів до Польщі і проживання в учнівських 
родинах, німецькі школярі відзначали, що у сусідній державі рівень життя значно 
нижчий, але й звертали увагу на високий рівень польської гостинності.  

Яскраві події початку 90-х років – об’єднання Німеччини і припинення існування 
НДР, «Солідарність», воєнний стан і «Круглий стіл» у Польщі – витіснили, особливо у 
молодих німців, гостроту сприйняття нацистської окупаційної політики. Якщо 
повоєнне покоління дуже болісно і з почуттям вини та сорому реагувало на ті події, то 
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після п’ятдесяти років і стількох яскравих доленосних подій на міжнародній арені, 
молодь була менш сконцентрована на них і більш відкрита до побудови нових 
партнерських відносин без історичного тягаря. Хоча, це, звичайно, не змінювало 
моральну оцінку подій часів Другої світової війни.  

Нова ситуація у міжнародних відносинах між Німеччиною і Польщею, 
багатогранність нових контактів відкрили можливість перегляду образу сусіда. 
Відповідно до результатів соціологічних досліджень, що проводилися в Німеччині в 
1991 році на замовлення журналу «Шпігель», серед негативних рис, які притаманні 
полякам, називалися такі як: «нерішучі», «ледачі», «поверхневі», «недисципліновані», 
«провінційні». Серед позитивних рис – «ощадливість», «приязність до дітей». Проте, 
якщо подивитися на рівень вираження цих характеристик, то він низький, як у 
позитивних, так і у негативних рис [5]. Як показує досвід, стереотипи змінюються 
повільно. Тож потрібно зазначити, що, не дивлячись на зростання польсько-німецьких 
контактів, образ Польщі і поляків у німецькій громадськості був більше негативний, 
ніж позитивний.  

Негативно вплинуло на сприйняття поляків у Німеччині поєднання їх з мафією і 
крадіжками автомобілів. Злочинні угрупування, які займалися викраденням авто, мали 
бути інтернаціональними. А національний склад бандформувань визначався 
географічним шляхом, який мав подолати викрадений автомобіль і прибути, нарешті, 
чи на Балкани, чи до однієї із країн СНД. Якщо працювала інтернаціональна група на 
«східний ринок», то вона мала складатись із громадян колишнього Радянського Союзу, 
німців та поляків, оскільки Польща була транзитною державою. Масла у вогонь 
додавали засоби масової інформації, в яких поляки з’являлися в образах крадіїв, 
проституток та інших непривабливих злочинних елементів. 

Польща (країна в цілому) фігурує на шпальтах німецьких газет як однозначно 
європейська держава, з європейською культурою, історією, що заслуговує на увагу з 
огляду на свій динамічний розвиток та приєднання до країн Європейського Союзу, але, 
одночасно, це держава соціальних контрастів, бідна і далека країна [2]. 

Активні соціальні контакти дев’яностих років ХХ століття, з одного боку, дали 
можливість німцям пізнати сусідів, поляки ставали ближчими і зрозумілішими, а з 
іншого боку стимулювали негативні реакції на польських громадян, як на не лише на 
«крадіїв автомобілів», але й «крадіїв праці». Причому, другим займалися не 
кримінальні елементи, а добропорядні працьовиті поляки. По-перше, у Німеччині 
працювало багато поляків ще з часів НДР, при тому, що німці могли бути 
безробітними. А по-друге, прагнення Польщі вступити до Європейського Союзу, яке 
так підтримувалося Німеччиною на державному рівні, викликало побоювання серед 
простого населення, що приєднання Польщі до ЄС і лібералізація ринку праці 
поставить під загрозу працевлаштування корінних німців. Адже приїде дешева робоча 
сила з Польщі і займе робочі місця, погодившись працювати за нижчу заробітну 
платню, ніж місцеве населення. Це явище отримало назву «боязнь польського 
сантехніка».  

Відповідно до соціологічного дослідження проведеного в лютому 1994 року, 29% 
респондентів давали німецько-польським відносинам оцінку «добре» (і жоден не 
оцінив їх на «дуже добре»). А вже в грудні 1995 року – 2% дали оцінку «дуже добре» і 
50% – «добре». За цей же період кількість тих, хто виставляв оцінку «погано» майже не 
змінилася (зменшилася з 9 до 8 відсотків, що однозначно лежить у межах статистичної 
похибки), а кількість оцінок «не дуже добре» зменшилася з 54% до 33%. Зміцнення 
польсько-німецької співпраці підтримували 62% респондентів у 1994 році і 65% – у 
1995 році. Відповідно зменшилася і кількість противників такої співпраці з 30 до 26 
відсотків. В грудні 1995 року 62% опитуваних висловили  підтримку інтеграції Польщі 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  259

до європейських структур, 32% виступили проти і 6% – не мало чіткої думки щодо 
даного питання [5].  

У 90-х роках німці формували своє враження про поляків не лише на основі 
повідомлень власних ЗМІ та знайомства з поляками, що перебували на території 
Німеччини, але й самі відвідували Польщу (особливо це стосувалося східної 
Німеччини). Станом на 1995 рік 39% опитуваних громадян, що проживали на 
східнонімецьких територіях, уже неодноразово були у Польщі, 24% – хоча б один раз, і 
34% – не були жодного разу. Внаслідок безпосередніх контактів, опосередкованого 
отримання інформації та сприйняття історичних стереотипів, 4% німців вважали 
поляків «дуже симпатичними», 19% – «симпатичними», 33% – «не дуже 
симпатичними» і 6% – не проявляли симпатії взагалі [5].  

В 1991 році в анкеті, де німці оцінювали рівень симпатії до поляків за шкалою від 
-5 (зовсім не симпатичні) до +5 (дуже симпатичні) середній показник для західної 
Німеччини становив -0,6, а для східної Німеччини -0,1. В 2006 році середній показник 
симпатій становив -0,1.  Лише в 2011 році, вперше за два десятиліття, цей показник був 
із плюсом і дорівнював +0,24 [1].   

Станом на початок ХХІ століття майже половина німців (47%) вважали, що 
поляки не подібні до них, тобто «інші». Тільки 15% респондентів погоджувалися, що у 
Польщі діє ринкова економіка, більше половини вказували на корупцію і 65% були 
переконані, що католицька церква має занадто великий вплив. Через десять років після 
падіння комунізму, а Польща і далі залишалася для багатьох німців країною, що не 
відповідає західним стандартам в площині громадського, економічного і політичного 
життя, є «іншою» країною, яка є цивілізаційно відсталою у своєму розвитку. [2]. 

Описана вище амбівалентність ставлення німців до поляків має не лише негативні, 
але й позитивні риси, вважає М.Фалковскі – дослідник Інституту Публічних Справ, 
особливо у поєднанні з широкою відкритістю до пізнання сусідів [2]. Це створювало 
передумови для подальшого формування позитивного іміджу Польщі і поляків у 
німецькому суспільстві. 

Отже, загальний імідж Польщі і поляків у німецькій громадській думці наприкінці 
ХХ століття був логічним продовженням стереотипного сприйняття, породженого 
поразкою Німеччини у Другій світовій війні, холодною війною, утворенням соцтабору 
та багатьох інших факторів. Але в 90-х роках минулого століття цей образ поступово 
підлягав змінам під дією нових формотворчих чинників: демократичні перетворення і 
прагнення до європейської інтеграції Польщі, об’єднання Німеччини тощо. На зламі 
тисячоліть Польща залишалася для німців недостатньо знаною державою, а головним 
джерелом отримання інформації були засоби масової інформації. Відсутність чітко 
вираженого образу поляків і Польщі у німецькій масовій свідомості залишала 
можливість для подальших змін, хоча стереотипи сприйняття сусідніх народів 
змінюються повільно і важко. 

Надалі доцільно буде розширити часові та географічні межі дослідження і 
вивчити формування образу Польщі і поляків у німецькому суспільстві напередодні та 
після прийняття Республіки Польщі до Європейського Союзу, а також провести 
порівняльний аналіз із іншими європейськими державами.  
 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается процесс формирования и изменения образа Польши и 
поляков в немецкой общественной мысли в конце ХХ века. Указываются факторы, 
повлиявшие на формирование имиджа - послевоенное историческое наследие, 
строительство коммунизма, «Солидарность», объединение Германии, европейская 
интеграция Польши и другие. Прозападная политика Польши и непосредственные 
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контакты немцев и поляков несколько улучшили видение гражданами Германии 
соседнего народа, но преодоление стереотипов - это сложное и длительная дело. 

Ключевые слова: Польша, Германия, имидж, образ, общественность, стереотип. 
 
SUMMARY 

In the article the process of forming and changing of the image of Poland and the Polish 
in the German public opinion at the end of the 20th century is studied. The factors that have 
influenced the image formation are mentioned – the post war historical heritage, building of 
communism, “Solidarnosc”, uniting of Germany, European integration of Poland and others. 
The pro-western policy of Poland and the direct contacts between the Germans and the Polish 
have somewhat improved the way in which the citizens of Germany see the neighboring 
nation, but fighting stereotypes is a complicated and long lasting process. 

Key words: Poland, Germany, image, public image, people, stereotype. 
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АНОТАЦІЯ 

Культурно-історичне значення Палестини для християнського світу впродовж 
століть було безперечним. Проблема вільного доступу паломників з усього світу до 

© Осипович І. А., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. 

  261

Святих місць Єрусалима та Віфлеєма посідала значне місце в зовнішньополітичній 
діяльності великих держав відносно Оттоманської імперії. Проте, лише на початку 
Першої світової війни поряд з цивілізаторською місією щодо Палестини з’явився 
підхід, обумовлений її стратегічним положенням. Вигідне розташування Палестини 
забезпечувало прохід до арабських територій Сирії, Месопотамії, Аравії, контроль над 
східним узбережжям Середземного моря, що стало актуальним у зв’язку із розпадом 
Османської імперії і можливістю для Англії та Франції розширити свій колоніальний 
простір. У роки війни Палестина стала  важливим фактором у вирішенні 
дипломатичних завдань, які ставили перед собою найбільш зацікавлені в 
близькосхідному регіоні Англія, Франція та Російська імперія. Впродовж 1914-1916 рр. 
стосовно постоттоманського статусу Палестини була підписана низка міжнародних 
договорів, які визначили політичний розвиток регіону в майбутньому.  

Ключові слова: Святі місця, листування Мак-Магона - Хусейна, угода Сайкса – 
Піко, Перша світова війна, міжнародний протекторат. 

 
На початку XX ст. європейську дипломатію вкрай турбувало «східне питання», 

однією зі складових якого була Палестина, і великі держави всіляко намагалися 
встановити контроль над Оттоманською імперією, що розпадалася, або розділити її на 
сфери свого впливу. Розвиток «східного питання» залежав, таким чином, від Європи, і 
воно було нарешті остаточно вирішене після поразки Туреччини в Першій світовій 
війні. Міжнародне значення Палестини визначалося двома факторами: її релігійно-
історичною цінністю та стратегічним положенням. Як Свята земля для трьох світових 
релігій, Палестина протягом століть приваблювала християнську Європу з точки зору 
вільного доступу до Святих місць Єрусалима та Віфлеєма, що у свою чергу 
перепліталося з політичними та економічними інтересами цих країн у регіоні.  

На початку дискусії навколо проблеми Палестини позиції європейських держав 
визначалися досвідом, накопиченим ними протягом XIX ст., коли різні християнські 
конфесії боролися за права в церкві Гроба Господнього (найактивнішими суперниками 
в цьому контексті тут були Російська імперія і Франція). Однак, упродовж війни ця 
проблема перетворилася з чисто релігійного розбрату щодо прав на Святі місця в 
політичне питання, чке було складовою колоніальної боротьби за майбутнє володіння 
країною. Проблеми, пов’язані з розділом постоттоманського Близького Сходу, 
привертали особливу увагу французької та англійської дипломатії, і саме «всемогутній 
англо-французький дует» мав реальні шанси на колоніальні придбання в регіоні.  

Джерельна основа статті представлена опублікованими документами з фондів 
Архіву зовнішньої політики Російської імперії [1], Царського й Тимчасового урядів [2]; 
офіційними публікаціями Державної канцелярії Його Величності стосовно англо-
арабских і англо-сіоністських переговорів [3,4], зовнішньої політики відносно 
Палестини в роки війни та після її завершення [5]; спогадами політичних діячів [6,7]. 
Відомості щодо поствоєнного статусу Святих місць і власне Палестини, який став 
предметом низки угод між Англією, Францією та Російською імперією, містить збірка 
документів і матералів дослідника листування Мак-Магона - Хусейна Д. Л. Шевельова 
[8]. 

Упроцесі розгляду проблем міжнародних відносин на Близькому Сході в новий та 
новітній час доцільно виділяти дві численні групи історичних робіт: «традиційну» та 
«ревізовану». До «традиційного» напрямку належить більшість  досліджень 
англійських, американських, ізраїльських, радянських і вітчизняних авторів. Саме 
«традиціоналісти» без необхідної перевірки схильні відтворювати оцінки попередників 
та використовувати штампи: «обман» і «зрада» британцями арабів, протиріччя між 
англійськими обіцянками арабам і євреям, відповідальність «подвійної» політики 
Великої Британії у роки війни за сучасну нестабільну ситуацію у відносинах Ізраїля з 
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арабськими країнами [9-13]. «Ревізована» історіографія з’явилася в 1950-х рр. на Заході 
та стала спробою стороннього спостереження за політичною боротьбою на Близькому 
Сході. Один із засновників цього напрямку – Е. Кедурі [14] – послідовно доводив 
непереконливість підходів «традиційної» історіографії у трактовці сучасної 
близькосхідної політики. Представники «ревізованої» історіографії досліджують 
проблему Палестини, виходячи з сукупності об’єктивних і суб’єктивних факторів 
[15,16]. 

Мета статті – проаналізувати місце Палестини у колоніальних планах великих 
держав напередодні та в роки Першої світової війни, визначити стратегічні цілі в 
регіоні кожної з цих держав, охарактеризувати дипломатичну боротьбу відносно 
Палестини в 1914-1916 рр. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють невеликий, проте насичений 
ключовими для визначення долі Палестини подіями відрізок часу. Нижня межа 
відповідає активізації у зв’язку з початком Першої світової війни англо-франко-
російських переговорів відносно Константинополя і Проток, що, таким чином, 
включало й проблему палестинських Святих місць, а отже, і саму Палестину. Верхня 
межа визначена автором як рік, коли питання про майбутню долю Палестини 
перемістилося в площину англо-французьких колоніальних протиріч (таємні 
переговори англійців з арабами – листування Мак-Магона – Хусейна в 1915-1916 рр.), і 
було де-факто узгоджене після підписання угоди Сайкса-Піко. 

Традиційна англійська історіографія стверджує, що Англія вступила у війну 1914-
1918 рр., не маючи програми територіальної експансії та не прагнучи до розширення 
своїх колоніальних володінь, а намагалася лише зберегти те, що вже мала [17]. Проте, 
навіть не маючи офіційного плану відносно Близького й Середнього Сходу, вона з 
великою наполегливістю боролася за створення в цьому районі низки підвладних їй або 
державам, що знаходилися під її контролем, територій, які прикривали б підступи до 
Індії, забезпечували її морські комунікації тощо. На Близькому Сході знаходився один 
із трьох основних стратегічних центрів імперської оборони: Британські острови - Суец 
- Сінгапур. З 1869 р. Суец став найважливішою артерією британських комунікацій, 
через нього здійснювався зв'язок Великої Британії з її колоніями: Індією, Далеким 
Сходом, Австралією. Британські комунікації забезпечувалися ланцюгом військових 
баз: Гібралтар, Мальта, Кіпр, Порт-Саїд, Аден. Захист цих комунікацій, оборона 
Єгипту, Судану, Суеца, Адена і Перської затоки, використання військових баз Східного 
Середземномор'я, а також баз, прилеглих до Перської затоки, - проблеми, які завжди 
обумовлювали вектор британської зовнішньополітичної стратегії. Більш того, Англія 
цікавилася долею проток - Босфору, Мармурового моря, Дарданелл. Нарешті, через 
Малу Азію, Аравію та Месопотамію пролягала сухопутна дорога до Індії [18]. Не 
допустити панування якої-небудь сильної військової держави на цьому плацдармі було 
догмою британської зовнішньої політики в регіоні. Не випадково німецька програма 
будівництва великої залізничної колії Берлін - Багдад стала одним із вузлів англо-
німецького суперництва на Сході. Початок війни не змінив ключових засад британської 
політики на Близькому Сході: охорона шляхів до Індії, що проходять через східну 
частину Середземного моря, зробила безумовним встановлення прямого або непрямого 
контролю над мусульманськими територіями, прилеглими до Перської затоки і 
Суецького каналу, а також над протоками Босфор і Дарданелли [19].   

Франція вважала достатньою підставою для претензій на панування в 
Середземному морі свою гегемонію в континентальній Європі, географічне положення 
й близькість її колоній і залежних територій в Африці (Алжир, Туніс, Марокко). 
Франція раніше за всіх – у середині XVI ст. отримала право заступництва католицької 
церкви на Святій землі [20]. Проте французьке втручання в англійський колоніальний 
простір не представлялося можливим у Лондоні. 11 березня 1915 р. Сер Герберт 
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Семюел (1870-1963 рр., відомий англійський політичний діяч, майбутній перший 
Верховний комісар Палестини) заявив: «можливий французький протекторат над 
Палестиною порушує найголовніші лінії комунікацій Британської імперії. Тому ми не 
можемо допустити подібне, не дивлячись на наші теперішні дружні відносини з 
Францією» [21]. 

 Російська дипломатія ще напередодні Першої світової війни визначила володіння 
Константинополем, протоками Босфор і Дарданелли, а також міжнародний протекторат 
над Палестиною як свою позицію відносно близькосхідної частини Османський імперії. 
Незабаром після початку війни імператор Микола ІІ висловив наміри Російської 
імперії: «Для мене війна з Німеччиною та Австрією і союз із Францією та Англією - 
тільки один із засобів для досягнення мети: я хочу отримати Константинополь» [22].  

Значними були капіталовкалдення великих держав у Палестині: поряд з 
Імперським оттоманським банком, який мав відділення в Хайфі, Яффі, Єрусалимі, тут 
працював французький «Ліонський кредит», Англо-палестинський і Німецький 
палестинський банки, які забезпечували всі необхідні фінансові операції. 

Обговорення майбутнього розподілу Азійської Туреччини розпочалося ще на 
стадії міжсоюзницьких таємних переговорів по Константинополю та Протоках. Восени 
1913 р. російський міністр закордонних справ С. Д. Сазонов писав царю Миколі II: «Всі 
без виключення великі держави передбачають швидке розчленування Туреччини і 
тепер зайняті обґрунтуванням своїх політичних претензій у майбутньому розділі Малої 
Азії» [23]. 12 березня 1915 р. британський уряд через свого посла сера Джорджа 
Б’юкенена повідомив імператору, що після війни Росія може отримати 
Константинополь, якщо вона погодиться із розповсюдженням британської сфери 
впливу в Південній Персії на нейтральну зону, також визнає права Англії та Франції в 
Азійській Туреччині [24].  

Слід звернути увагу, що на цьому етапі мапа постосманського Близького Сходу 
представлялася в традиційній історіографії як проект британської дипломатії, в який 
французькі та російські інтереси були включені з серйозними обмовками. Справді, під 
час війни стратегічні зусилля британських збройних сил були значною мірою 
зосереджені на Близькому Сході, де була сконцентрована приблизно третя частина  
імперських сухопутних сил - 900 тис. чол. Не дивлячись на те, що доля війни 
вирішувалася не на Близькому Сході, попри безперервні заклики французької сторони 
підсилити англійські збройні сили на Західному фронті, Велика Британія ніколи не 
послаблювала своєї військової присутності на Близькому Сході. Забігаючи наперед, 
слід зазначити, що до моменту закінчення війни Велика Британія в односторонньому 
порядку окупувала територію Месопотамії, Палестини та Сирії.  

Однак, під час аналізу дипломатичних переговорів і листування між країнами-
членами Антанти впродовж 1915-1916 рр. стає зрозумілим, що саме Франція виявляла 
найбільшу активність у перекроюванні карти Близького Сходу. Помічник начальника 
канцелярії російського Міністерства закордонних справ М. О. Базілі в телеграмі №1151 
від 1(14).03.1915 р. повідомляв директору дипломатичної канцелярії при штабі 
верховного головнокомандувача князю М. О. Кудашеву: «будьте ласкаві довести до 
відома його імператорської величності…що уряд республіки (Франція)…бажає 
анексувати Сирію, включаючи область Олександретської затоки, і Кілікію до хребта 
Тавра» [25]. Про цей намір французької сторони доповідав ще раніше (16(29).01.1915 
р.) російський посол у Парижі О. П. Ізвольський міністру С. Д. Сазонову в телеграмі 
№2: «Вважаю обов’язком попередити Вас…що у випадку розділу Туреччини Франція, 
ймовірно, вимагатиме для себе не тільки Сирійське узбережжя, але й Олександрету» 
[26].  

На нашу думку, слід звернути увагу на той факт, що французький уряд під словом 
«Сирія» розумів також і Палестину, а це суперечило попереднім домовленностям щодо 
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неї як території, «на якій неможливе панування будь-якої однієї європейської держави» 
[27]. Ми вважаємо, що справа полягала не тільки в проблемі протекції Святих місць, 
відносно яких Російська імперія наполягала на «більш уважному обговоренні» [28], а в 
тому, що британський Форін офіс всупереч французьким і російським планам мав своє 
бачення майбутнього Палестини, виходячи з переговорів із сіоністськими лідерами та 
дотримання обіцянок арабам у реалізації метаідеї халіфату. Зокрема в пам’ятній записці 
британського посольства в Петрограді російському міністру С.  Д. Сазонову від 
20.03.1915 р. йшлося про те, що «уряд Його Величності вважає передчасним 
обговорювати питання про можливість поділу між державами Месопотамії, Сирії, 
Палестини... доки не буде вирішено питання про можливу мусульманську державу» 
[29]. 

Англо-хіджазські відносини (Хіджаз – провінція Порти на заході Аравії, з 
виходом до Червоного моря, територією якої проходила єдина сухопутна дорога до 
Ємену та знаходилися святі для мусульман міста Мекка й Медина) [30] почалися в     
1915 р. з ініціативи шерифа Мекки Хусейна аль-Хашимі, та були підтримані й 
санкціоновані від 24.09.1914 р. тодішнім британським представником у Каїрі                     
Г. Г. Кітченером (1850-1916 рр.). Розвиток контактів з Меккою представлявся корисним 
для Британії з точки зору встановлення домінування в Червоному морі та зміцнення 
його в Аравії. У грудні 1914 р. посаду британського Верховного комісара в Єгипті 
зайняв сер А. Г. Мак-Магон [31], який особисто вів письмові переговори з Хусейном. 
Упродовж липня 1915 – березня 1916 р. вони обмінялися десятьма листами [32] та 
досягли наступних домовленостей: 

1. Велика Британія визнає та підтримує незалежність арабів Аравії, за 
виключенням Адена (лист 1), районів Мерсіни та Адани (листи 5,6), а також частин 
Сирії, розташованих на захід від Дамаску, Хомса, Хами, Алеппо (лист 4).  

2. Велика Британія зобов’язувалася охороняти Святі місця від агресії, а також 
сприяти встановленню  прийнятних форм правління в області арабської незалежності 
(лист 4). 

3. Шериф Мекки Хусейн, у свою чергу, від імені всіх арабів брав зобов’язання 
поважати умови договорів Англії з арабськими правителями (листи 1-3). 

Необхідно звернути увагу на той факт, що Палестина не була предметом 
переговорів Великої Британії з арабами: відповідно до оттоманського адміністративно-
територіального поділу, північна частина Палестини належала до вілайєту Бейрут, 
можлива включеність якого до Арабського халіфату мала узгоджуватися в 
майбутньому, а південна – до незалежного санджаку Єрусалим. Тому претензії 
арабської сторони після проголошення декларації Бальфура в 1917 р., що буцімто 
Англія підтримує процес єврейського державотворення на території, яку раніше 
обіцяла включити в межі Арабського халіфату, - безпідставні. Крім того, араби не 
представляли собою дипломатичного партнера, з яким можна вирішувати проблему 
контролю й захисту Святих місць. Листування Мак-Магона – Хусейна скоріше 
вирішувало внутрішню задачу Британської колоніальної імперії: спокій мусульман 
Індії та ліквідація загрози на Суецькому каналі. Питання ж про статус Святих місць 
Палестини, де були зосереджені інтереси всіх воюючих християнських держав, вимагав 
додаткових домовленостей, які були досягнуті в угоді Сайкса-Піко-Сазонова, більш 
відомій як угода Сайкса-Піко.  

У період між 5-8 (18-21).02.1916 р. в МЗС Російської імперії було отримано 
телеграми від російських послів у Франції (О. П. Ізвольський) та Великій Британії 
(граф О. К. Бенкендорф) про приїзд до Петрограду колишнього французького 
генерального консула в Бейруті Жоржа Піко та офіцера британської армії, колишнього 
військового агента в Константинополі пана Марка Сайкса, яким «було доручено вести в 
Лондоні переговори з питання про халіфат і незалежність арабської держави» [33]. У 
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ході переговорів між Великою Британією, Францією та Російською імперією було 
вирішено встановити «міжнародний контроль над особливою автономною провінцією 
Палестина» [34]. На нашу думку, під «особливою автономною провінцією Палестина» 
малися на увазі виключно Святі для християнтва місця, саме на них і мав 
розповсюджуватися міжнародний протекторат, і цього було достатньо для російської 
сторони, уряд якої погоджувався на «будь-який проект, що забезпечить усім 
православним установам у Святій Землі вільне відправлення свого культу» [35]. 
Відносно ж решти Палестини – не виключалося її потрапляння у сферу французьких 
або англійських інтересів». 

Саме в період перебування місії Сайкса в Петрограді британська сторона 
повідомила міністру С. Д. Сазонову, що «якщо в результаті війни Палестина потрапить 
у сферу французьких і великобританських інтересів, французький та 
великобританський уряди не забудуть прийняти до уваги історичні інтереси єврейства 
в цій країні» [36]. Більш того, наголошувалося, що єдина мета уряду Його Величності -   
«дійти будь-якої згоди, достатньо привабливої для більшості євреїв, що полегшило би 
укладення угоди, яка забезпечуватиме єврейську підтримку» [37]. Необхідно нагадати, 
що не дивлячись на те, що євреї, які приїздили до Палестини протягом перших хвиль 
сіоністської імміграції (1882-1903 рр.,1904-1914 рр.), знаходилися під захистом 
консульств країн виходу, Велика Британія завжди особливо опікувалася іудеями 
Палестини. Поряд з причинами політичного й економічного характеру цьому сприяла, 
на думку багатьох дослідників, есхатологічна традиція Англіканської церкви, 
складовою якої була ідея відродження євреїв у Святій землі [38]. Можливо, саме ця ідея 
в контексті англо-французького суперництва в Близькосхідному регіоні спричинила 
проголошення Англією декларації Бальфура в 1917 р. [39], що ознаменувало собою 
остаточний перехід Святої землі у виключно британський колоніальний простір. 

До Першої світової війни Палестина представляла інтерес для великих держав з 
виключно релігійної точки зору, проте, у політиці відносно Святої землі поєднувалися 
як політичні, так і цивілізаторські цілі. В кінці ХІХ ст. особливу роль відігравало 
проникнення Німеччини в цей регіон і протистояння їй Англії та Франції, а також 
боротьба Великої Британії з Францією. Заохочення християнськими державами 
діяльності церковних, місіонерських, дослідницьких установ стало новим етапом 
суперництва за Святі місця. І якщо до 1914 р. великі держави знаходили в Палестині дві 
сфери застосування своїх сил: торгівля і захист немусульманського населення, то з 
початком війни для ключових акторів міжнародних відносин на Близькому Сході стала 
очевидною стратегічна складова Палестини, що полягала в її виключно вигідному 
розташуванні, яке забезпечувало прохід до арабських територій Сирії, Месопотамії, 
Аравії, контроль над східним узбережжям Середземного моря (порти в Яффі та Хайфі, 
гавані Акки і Гази). Недостатньо розвинена в господарчому плані, Палестина стала в 
роки війни важливим чинником у вирішенні дипломатичних завдань, які ставили перед 
собою найбільш зацікавлені в близькосхідному регіоні Англія, Франція, Російська 
імперія. Упродовж 1914-1916 рр. щодо постоттоманського статусу Палестини була 
підписана низка міжнародних договорів, які визначили політичний розвиток регіону в 
майбутньому.  

 
РЕЗЮМЕ 

В статье проведен анализ места Палестины в колониальных планах великих 
держав накануне и в годы Первой мировой войны, определены стратегические цели в 
регионе каждого из этих государств, дана характеристика дипломатической борьбы 
относительно Палестины в 1914-1916 гг.  

Ключевые слова: Святые места, переписка Мак-Магона – Хусейна, соглашение 
Сайкса – Пико, Первая мировая война, международный протекторат. 
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SUMMARY 

The article presents the analysis of Palestine’s place in the colonial plans of the great 
powers on the eve and during the World War I, it is identified the strategic objectives each of 
these states in the region, finally the characteristic of the diplomatic struggle concerning 
Palestine in 1914-1916 is made in this article. 

Key words: Holy Places, Correspondence between Sir Henry McMahon and the Sheriff 
Hussein,  Sykes - Picot Agreement, World War I, an international protectorate. 
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ПРОБЛЕМА НАРКОТРАФІКУ У ВІДНОСИНАХ РОСІЯ – ЄС 

 
І. Г. Лебідь 

 
АНОТАЦІЯ 

На сьогоднішній день поширення наркотиків стало серйозною загрозою не лише 
внутрішньополітичній ситуації у певних країнах, а й міжнародній безпеці в цілому, 
тому досить закономірною є взаємодія на рівні Росія – ЄС проти світового 
наркотрафіку. Погляди сторін на окремі аспекти проблеми часто не співпадають, і 
відповідно відносини сторін у сфері не були рівними й динамічними, проте в останні 
роки ми бачимо позитивні результати – розроблена нормативна база, відбувається 
обмін інформацією і технологіями, працює консультативний механізм, 
впроваджуються спільні проекти. Подальша тісна співпраця сторін на основі 
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партнерства може сприяти успішному послабленню наркотрафіку по «героїновому» та 
«кокаїновому» маршрутам і зменшенню вживання наркотиків населенням. 

Ключові слова: Російська Федерація, Європейський Союз, міжнародна безпека, 
наркотрафік, співпраця. 

 
Наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. виникла необхідність врегулювання нових 

проблем глобального значення, які раніше вирішувалися на державному або 
регіональному рівнях. У сучасному світі вживання наркотиків стало одним з найбільш 
гострих соціальних питань і справжнім викликом міжнародному миру та безпеці, 
перевищуючи за своєю руйнівною дією тероризм. Операції з наркотиками приносять 
від 300 до 2000% прибутку, і попит на цей товар серед населення зростає: лише на 
2000 р. у світі налічувалося 200 млн. осіб, які вживали наркотики [1]. За оцінками ООН 
і МВФ, щорічна сума прибутку від їх незаконного обігу в 2009 р. складала 
1,3 трлн. дол., або 7-10% від світової торгівлі [2]. Наркотики істотно підривають 
здоров’я населення планети, стають причиною злочинів, джерелом фінансування 
повстанців і терористів, впливають на розвиток економіки. Отже, незаперечний факт – 
зв’язок наркобізнесу з транснаціональною злочинністю, протидіяти якій можливо лише 
спільними зусиллями.  

Упродовж останніх двадцяти років відносини Росія – ЄС розвивалися за різними 
векторами, зокрема у сфері невійськових загроз міжнародній безпеці, серед яких 
особливе місце посідає наркотрафік – процес нелегального транспортування наркотиків 
всередині держав-виробників або через території інших країн. Росія фактично 
включена в систему наркобізнесу та перетворена на перевалочний пункт. У ЄС 
наркотики циркулюють практично безперебійно, бо поступають одночасно з численних 
пунктів і обробляються в лабораторіях, розміщених в усіх країнах. Територія України, 
своєю чергою, використовується для перевезення важких наркотиків з Російської 
Федерації (далі – РФ) до ЄС і є ринком збуту, тому для нас видається корисним мало 
досліджений досвід тісної співпраці найближчих сусідів.  

Питання наркотрафіку часто було предметом гострої політичної дискусії, 
журналістських розслідувань або публіцистичних творів, і зовсім недавно стало 
досліджуватися науковцями. Проблемі наркотрафіку у відносинах Росія – ЄС не 
присвячено жодного ґрунтовного дослідження, хоча О. Потьомкіна досить ретельно 
проаналізувала антинаркотичну політику обох сторін [3]. Такі російські науковці, як 
Н. Белов, В. Єрьоменко, Р. Нургалієв, В. Теріна, приділили більше уваги проблемі 
Афганістану, характеристиці певних наркоугруповань і місцю Росії у світовій 
наркоторгівлі, залишаючи поза увагою її відносини з ЄС у цій сфері. Зарубіжні учені не 
виявляють великої зацікавленості цією темою і займаються переважно критикою 
антинаркотичної політики Євросоюзу, як наприклад С. Пейруз і Р. Стівз [4]. Українські 
дослідники вивчають міжнародно-правові аспекти протидії наркотрафіку, але не в 
розглянутому нами ракурсі, хоча, на наш погляд, питання взаємодії РФ і ЄС відносно 
поширення й транспортування наркотиків є досить актуальним.  

Джерельну базу дослідження склали міжнародні договори й угоди РФ і ЄС, 
стратегії, програмні документи, плани дій, звіти, доповіді, огляди, виступи і заяви 
посадових осіб, періодична преса тощо. 

Метою статті є аналіз взаємодії Російської Федерації та Європейського Союзу 
проти наркотрафіку як загрози міжнародній безпеці наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. 

Відповідно до мети виділено наступні завдання: розглянути роль наркобізнесу й 
наркотрафіку в сучасному світі й виявити його зв’язок з проблемами міжнародної 
безпеки; дати характеристику законодавчим основам співпраці РФ і ЄС у цій сфері та 
впливу ООН на неї; проаналізувати основні канали і маршрути наркотрафіку, його 
регіональні особливості й перспективи; дати оцінку антинаркотичній діяльності РФ і 
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ЄС у регіональному і світовому вимірі; розглянути варіанти подальшої співпраці сторін 
у боротьбі з наркотрафіком. 

Протидія наркотрафіку розпочалася з 1912 р., коли на Шанхайській конференції 
була прийнята Міжнародна конвенція з опіуму. На сьогодні світова спільнота 
розробила достатню кількість угод, договорів й інших документів з контролю за обігом 
наркотиків і боротьби з наркозлочинністю, головні серед яких Єдина конвенція про 
наркотичні засоби 1961 р. і протокол до неї 1971 р., Конвенція про психотропні засоби 
1971 р. і Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотиків і 
психотропних речовин 1988 р. Важливим елементом контролю над наркотиками є 
міжнародні організації: Програмі ООН з міжнародного контролю над наркотиками й 
Управлінню ООН з наркотиків належить провідна роль. 

У своїй антинаркотичній політиці РФ і ЄС керуються передусім Конвенцією ООН 
1988 р., яку вони ратифікували. ЄС раніше почав розробляти правову базу, ніж його 
північний сусід. На наднаціональному рівні у 1990 – 1992 рр. прийнято відповідний 
регламент і директиви, а в грудні 2004 р. – затверджено антинаркотичну стратегію ЄС 
на 2005 – 2012 рр. і два Плани дій у її межах [5]. Політика ЄС у галузі проводиться 
спільно Співтовариством і його членами, але щодо протидії незаконному обігу 
прекурсорів (допоміжних речовин у виробництві наркотиків) і відмивання грошей 
держави-члени передали власні компетенції на наднаціональний рівень. Правові основи 
боротьби з нелегальним обігом наркотиків у Росії складають Федеральний Закон РФ 
від 8 січня 1998 р. «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» і Карний кодекс 
РФ (ст. 228-232). Обидві сторони мають розгалужену систему органів, створену в ЄС з 
сер. 90-рр. ХХ ст., а в РФ – з поч. ХХІ ст.  

У ставленні до наркотиків і наркоманії в РФ і в ЄС існують відмінності. Р. Стівз 
називає європейську політику щодо наркотиків «прагматичним зменшенням шкоди» 
(pragmatic harm reduction – англ.), адже політика ЄС не є «війною проти наркотиків»; 
вона передбачає профілактичні заходи, лікування наркозалежних, зменшення вживання 
наркотиків, досить лояльне ставлення до «легких» наркотиків у деяких країнах [6]. У 
Росії ні про яку легалізацію наркотичних речовин не може йти мова, і її політика є 
більш жорсткою, однак обидві сторони визнають поширення наркотиків за тяжкий 
злочин, який передбачає суворе покарання. 

Існують певні регіональні особливості вживання наркотиків: кокаїн призначений 
для Північної Європи; каннабісний ринок орієнтується на заможні країни; синтетичні 
наркотики, вироблені в країнах Балтії, потрапляють до Східної Європи та Росії [7]. 
Катастрофічними є масштаби наркоманії для обох сторін. Останнім часом Росія стала 
скоріше кінцевим пунктом призначення «важких наркотиків», ніж транзитною зоною: 
на неї припадає 21% всього виробленого героїну і 5% інших опіатів [8]. ЄС 
залишається другим після США ринком збуту кокаїну і регіоном з 500 тис. жителів, які 
лікуються від героїнової залежності [9]. Варто погодитися з влучним висновком 
Управління ООН зі злочинності й наркотиків про три проблеми у міжнародній протидії 
наркобізнесові – виробництво героїну в Афганістані, постачання та вживання каннабісу 
в усьому світі і мода на кокаїн у Європі [10], що і пояснює важливість російсько-
європейської взаємодії. 

Правовою основою співпраці РФ і ЄС у боротьбі з наркотрафіком є ст. 84 про 
кооперацію сторін проти незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин 
Угоди про партнерство і співпрацю [11]. У Колективній стратегії ЄС щодо Росії від 3-
4 червня 1999 р. і Стратегії розвитку відносин РФ з ЄС на середньострокову 
перспективу (2000 – 2010 рр.) пріоритет надається взаємодії між компетентними 
органами сторін, обмінові спеціалістами з російських відомств, Європейського центру 
моніторингу проблем наркотиків і наркоманії (далі – ЄЦМПНН), Європолу, залученню 
РФ до роботи Дублінської групи [12]. 
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Основою антизлочинної діяльності ЄС і Росії є План спільних дій Європейського 
Союзу та Росії з боротьби проти організованої злочинності 2000 р. і Угода про 
співпрацю між Російською Федерацією та Європейською поліцейською організацією 
(далі – Європолом) 2003 р. Боротьба з наркобізнесом у межах зазначених документів 
зорієнтована на створення дієвих інструментів і форм взаємодії і передбачає обмін 
стратегічною і технічною інформацією, проведення науково-практичних конференцій, 
стажувань, консультацій і семінарів, посилення контролю на кордоні, участь у 
міжнародних програмах [13].  

Положення плану отримали свій розвиток у рішеннях саміту Росія-ЄС 31 травня 
2003 р. в Санкт-Петербурзі про розробку конкретних чотирьох просторів. Прийнята 
10 травня 2005 р. «Дорожня карта» зі спільного простору свободи, безпеки та 
правосуддя визначає пріоритетом вирішення проблеми незаконного обігу наркотиків, 
зниження попиту на них і попередження відтоку прекурсорів. Кооперація РФ і ЄС у цій 
сфері стосується питань, визначених Планом дій, а також співпраці у межах 
регіональних і міжнародних форумів, особливо в ООН, відносно країн-виробників і 
країн транзиту, обміну досвідом й інформацією з питань зниження попиту на 
наркотики, запобігання та лікування наркоманії [14]. 

Важливою віхою у взаємодії профільних органів у антинаркотичній діяльності 
стало підписання у жовтні 2007 р. в ході саміту Росія-ЄС в м. Мафра директором 
Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків (далі – 
ФСКН) В. Черкесовим і виконавчим директором ЄЦМПНН В. Гетцом Меморандуму 
про порозуміння. Сторони погодилися обмінюватися інформацією про вживання 
наркотиків на їхній території, їхні нові різновиди, технології виробництва й методи 
дослідження, про канали відмивання грошей, вивчити можливості спільного 
моніторингу ситуації та домовилися про спільні навчання персоналу [15]. 

Отже, на початок ХХІ ст. склалася відповідна правова база взаємодії ЄС і РФ з 
проблеми поширення наркотиків і боротьби з наркотрафіком, проте, на наш погляд, не 
можна говорити про інтенсивну співпрацю РФ і ЄС у цій сфері в 90-х рр. ХХ ст. – вона 
активізувалася на поч. ХХІ ст.  

Транснаціональний характер організованої злочинності, яка контролює 
наркотрафік, обумовлює взаємодію РФ і ЄС передусім у межах регіональних і 
міжнародних форумів, що здійснюється за такими напрямами, як прикордонна 
співпраця, налагодження консультативного механізму і проведення спільних морських 
і наземних операцій. Консультативний механізм за участі Болгарії, Румунії, Великої 
Британії, Німеччини, Іспанії, Італії, Латвії, Нідерландів, Хорватії, Естонії, Литви набув 
регулярного характеру і почав давати позитивні наслідки наприкінці 90-х рр. ХХ ст. 
[16]. Так, наприклад, у ході спільної операції російських і британських спецслужб у 
1997 р. було заарештовано сім осіб, які перевозили з Венесуели до РФ 200 кг кокаїну у 
банках з-під ананасового компоту [17].  

Реальні кроки у прикордонній співпраці розпочалися також з к. 90-х рр. ХХ ст. зі 
Спільної заяви Європейської комісії та Росії від 18 липня 1997 р., реалізації митної 
програми «Твіннинг» і програми ТАСІС, спільні навчальні заходи. Стрімко 
посилювався контроль за незаконним обігом наркотиків, відбувалося відвідування 
російськими службовцями митних органів ЄС для вивчення практики їхньої роботи. 

Важливим фактором послаблення наркотрафіку стало створення у вересні 2007 р. 
– вересні 2008 р. двох центрів силами морських країн ЄС: Морського оперативно-
аналітичного центру з боротьби з наркотиками MAOC-N, зоною впливу якого стала 
акваторія від Норвезького моря до мису Доброї Надії, і Центру боротьби з 
наркотрафіком у Середземномор’ї CECLAD-M. Росії вдалося налагодити контакти з 
ними, що дуже важливо для співпраці в зоні Чорного та Балтійського моря.  
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Упродовж 2006 – 2008 рр. країни ЄС і РФ брали активну участь у «Паризькому 
процесі», сконцентрованому на врегулюванні наркотрафіку, у діяльності Дублінської 
групи, Комісії з наркотичних засобів, зустрічах «трійки» (Франція, Німеччина, Велика 
Британія) з Україною, США, Афганістаном, Іраном, балканськими й 
латиноамериканськими країнами. «Група восьми», до якої входить Росія та країни ЄС, 
також взаємодіє в цьому питанні з к. 90-х рр. ХХ ст., приділяючи останніми роками 
особливу увагу трансатлантичному трафіку кокаїну [18]. 

На регулярній основі проводяться зустрічі міністрів внутрішніх справ і юстиції у 
форматі засідань Постійної ради партнерства Росія – ЄС зі спільного простору свободи, 
безпеки й правосуддя, на яких підсумовуються результати спільної боротьби проти 
наркобізнесу, визначаються вектори подальшої роботи. РФ входить до складу 
тимчасово створених розшукових груп Європолу і проводить спільно з організацією й 
зацікавленими країнами ЄС наради, на яких розробляються конкретні дії кожної 
країни-учасниці операції. За даними Центрального російського бюро Інтерполу, 
спільними діями, наприклад, розгромлено транснаціональне угруповання, яке 
перевозило великі партії гашишу з Ірану через Азербайджан до Росії та ЄС [19]. 

Наведені механізми спрямовані на боротьбу з наркотрафіком на «героїновому» та 
«кокаїновому» шляхах і на знищення каналів поставок синтетичних наркотиків до Росії 
з Європи. Існує кілька маршрутів наркотрафіку: балканський маршрут, який 
використовується косовськими, албанськими і македонськими угрупованнями для 
транспортування кокаїну, героїну та каннабісу; південно-західний – для трафіку 
героїну, кокаїну, каннабісу й екстазі африканськими та російськими угрупованнями; 
північно-західний маршрут спеціалізується на постачанні кокаїну та синтетичних 
наркотиків переважно литовцями; південно-середземноморський шлях, що проходить 
повз Одесу, використовується для наркотрафіку героїну [20].  

Сьогодні мова йде про створення нового «Золотого трикутника», який охоплює 
Албанію, Косово та Македонію. Географічний регіон Косово перетворився на головний 
«транзитний наркокластер Європи», епіцентр, у якому стикуються два глобальних 
наркопотоки – кокаїновий через Африку і герої новий через Туреччину, а також 
здійснюється цільова перевалка наркотиків до країн ЄС. За оцінками ООН, щороку 
через Косово протікає 50 т героїну, а це контроль над 70% героїнового ринку в 
Швейцарії, Австрії, Німеччини, Угорщини, розмір щорічного прибутку від якого 
складає 3 млрд. євро, що вдвічі більше території краю [21]. ЄС поки що не в змозі 
покращити ситуацію з наркотрафіком у Косово. Російська сторона, у свою чергу, 
виступила з ініціативою створити неформальне об’єднання – т.зв. «Балканську 
антинаркотичну п'ятірку, або Балканський антинаркотичний квінтет» з Росії, 
Македонії, Чорногорії, Албанії на чолі з Сербією і влітку 2011 р. підписала відповідні 
угоди з Сербією та Македонією [22].  

Проблема наркотрафіку через Косово, як бачимо, стоїть досить гостро, проте 
кооперація РФ і ЄС відбувається передусім відносно Афганістану, адже він контролює 
90% виробництва героїну, а в останні роки обігнав Марокко і за обсягами постачання 
гашишу [23]. Суттєвою проблемою є те, що основні райони вирощування опіумного 
маку знаходяться на півночі, сході та центрі країни, де ігнорують владу Кабулу і де 
немає іноземних гарнізонів, тому прогнозується посилення ролі т.зв. «шовкового 
шляху» – через держави Середньої Азії та Східної Європи. Позначимо, що ця сфера 
співпраці була визначена «Дорожньою картою» зі спільного простору свободи, безпеки 
та правосуддя. На наш погляд, боротьба з афганським наркотрафіком – один з 
найперспективніших напрямів взаємодії РФ і ЄС, бо цю проблему неможливо 
вирішувати в односторонньому порядку.  

Безумовно, сьогодні важливу роль у центральноазіатському регіоні відіграє 
НАТО. На думку А. Циганка, аналіз дій коаліції в Афганістані демонструє нездатність 
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Альянсу самостійно припинити виробництво й постачання важких наркотиків з країни і 
вважає за потрібне розробити спеціальну програму боротьби з наркотиками, аналогічну 
колумбійській, з використанням сил ЄС, РФ і США [24]. Проект Ради Росія – НАТО з 
підготовки у 2009 р. 362  співробітників антинаркотичних підрозділів Афганістану й 
держав Центральної Азії на базі Всеросійського інституту підвищення кваліфікації 
співробітників МВС Росії – гарний приклад багатосторонньої співпраці [25]. Низка 
спільних антинаркотичних операцій була проведена силами Європейського корпусу 
швидкого реагування НАТО і Росії на території Афганістану й країн Середньої Азії, 
однак цього замало. На пострадянському просторі ситуація на кордонах є досить 
складною, і окремі зусилля Росії, ЄС, США чи сил СНД поки що не дають бажаного 
результату через відмінність у баченні сторонами проблеми та шляхів її вирішення. На 
думку О. Потьомкіної, в операціях з протидії наркозагрозі на території 
центральноазіатських країн, Росія і ЄС є скоріше суперниками, ніж партнерами, і 
практичні контакти, як і обмін інформацією, досі ускладнені [26].  

Досить суперечливим є факт перебування в Афганістані американських 
військових, і ставлення до них і в ЄС, і в РФ стає дедалі негативним. Упродовж 
тривалого часу Захід без ентузіазму ставився до вимог Росії про її участь у 
протистоянні афганському наркобізнесові. Якщо в 2007 – 2008 рр. учасники Постійної 
Ради партнерства Росії і ЄС наполягали на покращенні контролю на кордонах і тіснішій 
співпраці країн-сусідів і транзитних країн, то в 2010 р. обидві сторони дійшли 
висновку, що американський режим в Афганістані не бореться з виробництвом 
наркотиків, і його політика не відповідає інтересам ні РФ, ні ЄС [27].  

Логічним продовженням діалогу стало поглиблення взаємодії Росії у сфері 
боротьби з наркотиками не по лінії НАТО, а з інституціями ЄС, зокрема на рівні ФСКН 
і ЄЦМПНН. 18 січня 2010 р. пройшла прес-конференція директора ФСКН В. Іванова і 
П. Арлаккі – автора єдиної програми ЄС з боротьби проти наркотиків. П. Арлаккі 
повідомив, що у ЄС недооцінюють масштаби афганського наркотрафіку, який є 
загрозою безпеці всій Євразії. В. Іванов у відповідь запропонував створити спеціальну 
російсько-європейську комісію і вважав доцільним використовувати в Афганістані 
американський досвід в Колумбії 2008 р. [28].  

У 2010 р. учасники Постійної ради співпраці зі свободи, безпеки та правосуддя в 
Казані та в Брюсселі доручили експертам дослідити різноманітні форми кооперації 
проти незаконного обігу наркотиків і намітили план подальшої політики їхнього 
непоширення, а також детально розглянули російську ініціативу «Райдуга-2». Згідно з 
ініціативою, варто підвищити статус проблеми афганського нарковиробництва до рівня 
загрози міжнародному миру й безпеці, розробити й реалізувати програму підйому 
економіки Афганістану через інфраструктурний розвиток, ліквідувати посіви опіумного 
маку та створити кадастровий облік земель південних провінцій, розвивати оперативну 
співпрацю з афганськими поліцейськими [29].  

На поч. 2011 р. стало відомо, що країни ЄС і Росія розробляють п'ятирічний план 
ліквідації афганської наркозагрози із суттєвим субсидуванням антинаркотичних 
програм ООН, механізмом спільних операцій, кадровою, технічною і методичною 
допомогою [30]. Президент Франції Н. Саркозі запропонував також створити під 
егідою ООН спеціальний фонд боротьби з наркотрафіком за рахунок коштів, 
конфіскованих у наркодилерів [31].  

Протидія РФ і ЄС синтетичним наркотикам хоч і є одним з основних пріоритетів 
спільної діяльності. Вона стосується оперативно-розшукових заходів і організованого 
постачання прекурсорів. Загрозливим є стрімке зростання кількості нових синтетичних 
наркотиків: у 2009 р. у ЄС їх налічувалося 24, а в 2010 р. – 41 різновид [32]. Оскільки 
рух синтетичних наркотиків здійснюється в зворотному напрямку – з Європи в Азію, 
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дуже суперечливою є зміна геостратегічного положення Калінінградської області як 
потенційного каналу наркотрафіку.  

Отже, наприкінці ХХ ст. поширення наркотиків стало серйозною загрозою не 
лише соціально-економічній сфері окремих держав, а й міжнародній безпеці в цілому, і 
використання лише національних важелів впливу не може дати належного результату. 
Зважаючи на катастрофічні масштаби вживання наркотичних і психотропних речовин у 
ЄС і РФ, слід зазначити, що обидві сторони зацікавлені у скорішому послабленні 
впливу цієї проблеми на внутрішню й зовнішньополітичну ситуацію. Росія і ЄС 
завершують створення законодавчої бази відносин, активно беруть участь у 
міжнародних конференціях і нарадах, спільних оперативно-розшукових заходах і в 
цільових профілактичних операціях, які пожвавилися останніми роками, проте не 
вирішена проблема розробки ефективних механізмів обміну інформацією та 
координації заходів на території третіх держав. Домінантною залишається взаємодія на 
рівні Постійної ради співпраці зі свободи, безпеки та правосуддя, однак, на нашу 
думку, ще зарано говорити про високу ефективність спільної антинаркотичної 
діяльності. Позитивного результату можна домогтися у разі реалізації пропозицій ЄС 
про створення спільних слідчих бригад і проведенні митних операцій і розслідувань, а 
також російських ініціатив щодо Афганістану.  

Складність врегулювання наркотрафіку в Росії обумовлюється недосконалістю 
російського законодавства, проблемами в організації митного й прикордонного 
контролю на пострадянському просторі, залученням громадян у наркобізнес і високим 
попитом на наркотики всередині країни. Стосовно ЄС можна говорити про 
заплутаність у розподіленні функцій між окремими антинаркотичними відомствами та 
у визначенні національної та наднаціональної компетенції. Аналітики прогнозують 
появу нових наркотиків, каналів і маршрутів, що даватиме змогу знижувати ціни й 
залучати більшу кількість людей, а транснаціональність характеру діяльності 
ускладнюватиме боротьбу з нею. Таким чином, протидія наркотрафіку і в подальшому 
буде одним з пріоритетних напрямів відносин РФ і ЄС, а також досить перспективною 
темою для дослідження, оскільки наркобізнес залишатиметься високоприбутковим 
видом організованої злочинності.  

 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена проблемі наркотрафіку у відносинах Росія – ЄС і її впливу на 
міжнародну безпеку. Автор аналізує правову основу і механізми кооперації, спільні дії 
та їхню результативність. У статті прогнозуються певні тенденції на майбутнє. 

Ключові слова: Российская Федерация, Европейский Союз, наркотрафик, 
международная безопасность, сотрудничество.  

 
SUMMARY 

The article deals with the problem of drug trafficking in the EU – Russia relations. The 
author concentrates on the legal foundation and cooperation mechanism, common actions and 
its results. The article gives a forecast of future tendencies. 
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В статті на основі конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, 
європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів, Міжнародного 
кодексу праці аналізується визначення статусу «трудівника-мігранта». На основі 
аналізу міжнародних документів у статті зазначені та проаналізовані категорії 
трудящих-мігрантів та враховані особливості їх правового статусу.      

Ключові слова: мігрант, трудівник-мігрант, міжнародна організація праці, 
міжнародне законодавство. 

 
Глобалізаційні процеси у суспільстві породили чимало взаємозалежних проблем, 

серед яких великомасштабна міграція населення. Масштаби цього процесу можуть 
впливати на роль міжнародно-правових норм у галузі праці і отже вимагають тісного 
міжнародного співробітництва. Якщо раніше міграція була наслідком військових і 
колоніальних переселень, то з розвитком ринкової економіки виникла потреба у 
переміщеннях людей, позбавлених засобів виробництва. Міжнародна міграція 
населення, професійна мобільність, що зростає, застосування праці з іноземною участю 
породили такі поняття, як «міжнародна праця», «міждержавне переміщення 
населення», «експорт і імпорт робочої сили», «трудова міграція», «гості-робітники», 
«працівники-іноземці», «трудівник-мігрант». Трудова міграція належить до одного з 
видів міжнародної міграції населення і характеризується переміщенням робочої сили на 
тимчасову роботу з наступним поверненням на батьківщину. 

Питання трудової міграції неодноразово привертали увагу дослідників. Так, 
статус трудівника мігранта проаналізовано у роботах О. Київець [1], С.Б. Чехович [2], 
К.Н. Гусов и М.Н. Курилин [3]. Джерельну базу дослідження складають Конституція 
України [4], конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці [5], європейська 
конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів [6].  

Метою даною статті є визначення статусу «трудівника-мігранта» через вивчення 
та аналіз міжнародних документів, а саме міжнародного кодексу праці, європейської 
конвенції, конвенції про працівників мігрантів. 

Право на працю - одне з основних прав людини. Уперше це право було 
проголошене у Загальній декларації прав людини. Ст. 23 Декларації проголошує, що 
кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і 
сприятливі умови праці й на захист від безробіття. У Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні й культурні права зазначається, що право на працю - це право 
кожної людини на отримання можливостей заробляти собі на життя працею, яку вона 
вільно обирає або на яку вільно погоджується [7]. 

Міжнародно-правові акти про працю підкреслюють неприпустимість примусової 
праці. Європейська конвенція про права людини (1959 р.) [8], Конвенція Міжнародної 
організації праці №29 про примусову або обов'язкову працю (1930 р.) [9] визначають 
примусову працю як будь-яку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи 
під загрозою покарання, якщо тільки дана особа не запропонувала добровільні послуги. 
При цьому зазначається, що не є примусовою праця, що застосовується в зв'язку з 
надзвичайними (непереборними) обставинами, внаслідок законів про обов'язкову 
військову службу, а також що виконується внаслідок судового вироку. Конвенція №105 
про скасування примусової праці вказує на неприпустимість примусової праці як 
засобу політичного впливу (виховання) або як міри покарання за наявність чи за 
висловлення політичних поглядів (переконань), протилежних встановленій політичній, 
соціальній або економічній системі. Україна, що ратифікувала названу конвенцію, 
закріпила в ст. 43 Конституції заборону використання примусової праці у відповідності 
до міжнародно-правових стандартів. Що стосується Конвенції Міжнародної організації 
праці №105 про скасування примусової праці, Генеральною угодою на 1999-2000 рр. 
передбачено проведення в рамках Національної ради соціального партнерства 
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консультацій щодо визначення соціально-економічних можливостей її ратифікації. 
Саме ці дві конвенції (№29 і №105) ратифікувала найбільша кількість держав 
(Конвенцію №29 ратифікували 143 держави, а Конвенцію №105 - 129 держав) [10]. 

Основний принцип міжнародно-правового регулювання праці - рівність в 
здійсненні прав і свобод людини. Рівність у праці виключає дискримінацію, під якою 
розуміється будь-яка відмінність, недопущення або перевага, що встановлюється за 
ознакою раси, статі, релігії, іноземного, соціального походження, віку, сімейного стану, 
що приводять до порушення рівності можливостей в галузі праці і занять. На це, 
наприклад, вказують такі конвенції Міжнародної організації праці, як Конвенція №111 
про дискримінацію в галузі праці й занять (1958 р.) [11], Конвенція №100 про рівну 
винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності (1951 р.) [12]. Аналогічне 
положення міститься і в нормах національного законодавства. Так, ст. 2-1 КЗпП 
закріплює положення про те, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх 
громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 
національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду 
і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Щодо іноземних громадян, то 
згідно зі ст. 8 Закону України "Про правовий статус іноземців" вони мають рівні з 
громадянами України права й обов'язки у трудових відносинах, якщо інше не 
передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Проте для 
того, щоб такі трудові відносини виникли, для іноземця необхідно отримати дозвіл 
Центру зайнятості (див. § 7.5, пункт "Трудовий договір з трудящим-мігрантом") [13]. 

Важливим напрямом міжнародно-правового регулювання праці є сприяння 
зайнятості працездатного населення. Конвенція №122 про політику в галузі зайнятості 
(1964 р.) [14] проголошує головною метою державної діяльності активну політику в 
сфері зайнятості. Державна політика зайнятості має бути спрямована на створення умов 
для забезпечення роботою всіх, хто готовий приступити до роботи і шукає її, 
забезпечити свободу вибору зайнятості з урахуванням рівня економічного розвитку 
країни. Для забезпечення стабільної зайнятості й недопущення свавілля підприємців у 
актах Міжнародної організації праці встановлено, що звільнення з ініціативи 
підприємця можливе лише за наявності законних підстав, які пов'язані зі здібностями, 
поведінкою працівника або виробничою необхідністю. Не є законними такі підстави 
для звільнення, як членство у профспілці, виконання функцій представника 
працівників, подання скарги або участь у справі, порушеній проти підприємця, раса, 
стать, сімейний стан, вагітність, віросповідання, політичні погляди, національність, вік. 

Праця – це одна з тих царин, де найбільш чітко виявляються особливості 
правового статусу іноземних громадян під час реалізації ними конституційних прав. 
Правове регулювання реалізації іноземними громадянами цих прав наразі набуло 
особливої актуальності в зв'язку з посиленням міграційного процесу, що відбувається у 
світі. Реалізуючи конституційне право на працю на території іноземної держави, будь-
яка фізична особа вступає в міжнародні трудові правовідносини, тобто суспільні 
відносини, ускладнені «іноземним елементом», що пов'язані зі здійсненням трудової 
діяльності і регулюються нормами міжнародного трудового права.  

Міжнародно-правове регулювання праці – це регулювання умов праці 
міжнародно-правовими актами. На сьогодні міжнародно-правове регулювання праці 
досить розвинуте. Для України у зв’язку з підвищеним рівнем трудової міграції саме 
міжнародно-правове регулювання стає доволі нагальним з огляду на незахищеність 
наших працівників-мігрантів [15]. 

Трудові правовідносини стають міжнародними, коли в них присутній іноземний 
елемент. Оперуючи поняттям «міжнародна праця», слід зазначити, що «іноземний 
елемент» може виявитися в суб'єктному складі відносин (наприклад, коли суб'єктом 
правовідносин виступає іноземний працівник чи іноземний роботодавець); в об'єкті 
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(учасники трудових відносин можуть належати до однієї держави, але сама робота 
працівника, що виступає як об'єкт відносин, може бути за кордоном); чи в юридичному 
факті, необхідному для виникнення низки трудових відносин (якщо впродовж 
тривалого часу особа перебувала за кордоном, неминуче виникає питання, за яким 
законом буде обчислюватися цей стаж). Незалежно від того, який елемент у трудових 
правовідносинах (суб'єкт чи об'єкт) розглядається як іноземний, власне відносини за 
своїм змістом вже є міжнародними [16].  

У доктрині міжнародного права немає єдиного погляду на термін “міжнародний 
трудовий мігрант”. Так, наприклад, авторитетний англійський учений П. Стокер, 
котрий працює над проблемами трудової міграції, виділяє п'ять основних типів 
міжнародних мігрантів, з-поміж яких він називає: поселенців, контрактних працівників, 
професіоналів, нелегальних іммігрантів, осіб, що шукають притулок, і біженців. 

«Трудящі-мігранти» – це контрактні працівники, якими є особи, прийняті на роботу на 
обмежений термін, як правило, некваліфіковані чи низькокваліфіковані сезонні 
робітники; професіонали – особи з високим рівнем освіти і достатнім досвідом роботи, 
велика кількість яких є співробітниками багатонаціональних корпорацій і які 
переїжджають з однієї філії до іншої. Здебільшого у міжнародних документах 
використовується термін «трудящий-мігрант» (іноді перекладається українською як 
«працівник-мігрант») [17].  

Найважливішим із міжнародно-правових документів у досліджуваній царині є 
Конвенція Міжнародної організації праці «Про трудящих-мігрантів» (переглянута 
1949 р.) від 1 липня 1949 р. № 97 (далі – Конвенція МОП), що являє собою переглянуту 
Конвенцію МОП «Про працівників-мігрантів» 1939 р. Метою прийняття цієї Конвенції 
є закріплення умов, що забезпечували б законну міграцію трудящих і надання 
національного режиму іноземцям [18].  

Конвенція № 97 містить положення, що стосуються всіх сфер міграції: 
загальнотеоретичне визначення поняття «трудящий-мігрант»; права й обов'язки 
трудящих-мігрантів і членів їхніх родин; поширення інформації у галузі трудової 
міграції, яку держави зобов'язані повідомляти одна одній; надання безкоштовних 
послуг і інформації на допомогу трудящим-мігрантам; а також інші обов'язки 
приймаючої держави і відповідальність роботодавців [19].  

Слід зазначити, що Конвенція № 97, яка поширюється на трудящих-мігрантів, не 
застосовується до прикордонних працівників, до осіб, що в’їхали в державу на 
короткий термін, до осіб вільних професій, артистів і моряків [20].  

Доцільно наголосити, що нормативне визначення поняття «трудящий-мігрант» на 
міжнародно-правовому рівні вперше було закріплене саме в цій Конвенції. Трудящим-
мігрантом є особа, що мігрує з однієї країни в іншу з наміром одержати роботу.  

Український уряд у 2004 р. визнав передчасним приєднання до двох ключових 
міжнародно-правових актів у сфері трудової міграції. Конвенції Міжнародної 
організації праці 1975 р. «Про захист прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей» і 
Конвенції ООН «Про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей» 1990 р. 
[21]. Як аргумент Міністерство праці й соціальної-політики наводило той факт, що 
більшість країн, у яких працюють українські заробітчани, також уникають підписання 
згаданих конвенцій. Між тим особливістю конвенції 1990 р. є те, що її дія поширюється 
також і на трудових мігрантів, які перебувають у країні на нелегальному статусі. 
Зважаючи на те, що і на сьогодні, і в найближчій перспективі кількість українців, які 
нелегально працюють за кордоном, залишатиметься неспівмірно вищою, ніж кількість 
перебуваючих на аналогічному положенні іноземців в Україні, слід визнати 
перебільшеними побоювання щодо негативного впливу на український ринок праці 
приєднання до згаданої Конвенції. На нашу думку, слід більш детально проаналізувати 
наслідки можливого приєднання до згаданих Конвенцій, визначивши, чи будуть ними 
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надані додаткові механізми захисту прав українських заробітчан за кордоном. При 
цьому варто реально оцінити, наскільки серйозною є загроза напливу до України 
мігрантів із країн із нижчим рівнем життя, котрі б нелегально працевлаштовувались в 
країні. 

Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів набула чинності 1 травня 
1983 р. Станом на 18 грудня 2002 р. цю Конвенцію підписали 13 держав, ратифікували 
– вісім (Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина) 
[22]. Велика кількість українських громадян працює саме в цих країнах та потребує 
відповідного захисту в рамках Конвенції. Положення Конвенції розповсюджуються на 
працівників однієї держави-учасниці, які мають дозвіл на здійснення оплачуваної 
діяльності на території іншої держави-учасниці, за винятком прикордонних робітників, 
акторів й інших артистів естради, моряків, стажерів, сезонних робітників, працівників 
підприємств, головний офіс яких розміщений за межами цієї держави. Конвенцією, 
зокрема, передбачено ряд гарантій, які стосуються процедури добору працівників, 
укладення трудового договору (контракту), переїзду, адміністративних гарантій, житла 
тощо. 

Отже, трудящі-мігранти – це така категорія громадян і осіб без громадянства, що 
тимчасово мігрує в країну не свого громадянства чи постійного місця проживання з 
наміром одержати оплачувану роботу, за умови, що вони допускаються відповідно до 
нормативних актів приймаючої держави як такі. Останнє уточнення щодо відповідності 
законодавству приймаючої держави цілком закономірно, тому що питання, що 
стосуються допуску трудящих-мігрантів і членів їхніх родин на територію будь-якої 
держави, зокрема у Конвенції № 97, належать до внутрішньої компетенції будь-якої 
держави.  

Аналізуючи дану Конвенцію, варто зупинитися на ст. 1.1 Додатку II, що 
починається так: “Якщо трудящий-мігрант, що є біженцем чи переміщеною особою...” 
[23] – що не відповідає чинному міжнародному праву і національним законодавствам, 
позаяк так змішуються відразу три поняття. Такий підхід є неправильним: будь-яка 
особа, що перебуває на території іншої держави, не може мати правовий статус і 
трудящого-мігранта, і, водночас, біженця чи переміщеної особи. Залежно від мети і 
причин перебування особи на території іноземної держави її правове становище буде 
визначатися по-різному. Однак необхідно враховувати час прийняття Конвенції і зміни 
в міжнародному праві, що з'явилися пізніше. У будь-якому випадку, ст. 1.1 має потребу 
в коректуванні з метою виключення суперечностей.  

Необхідно зазначити, що найбільш повним і важливим міжнародно-правовим 
документом, що міг би мати універсальне застосування у галузі трудової міграції, є 
Міжнародна Конвенція ООН «Про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх 
родин» від 18 грудня 1990 р. (далі – Конвенція). У ній не тільки йдеться про права 
людини загалом і всіх трудящих-мігрантів і членів їх родин, зокрема, але й містяться 
положення, які можуть застосовуватися до різних категорій трудящих-мігрантів та 
членів їх родин, що дозволяє забезпечувати індивідуальний підхід до регулювання 
правового статусу різних категорій іноземців, а також дається визначення самого 
поняття «трудящий-мігрант» [24].  

У даній Конвенції поняття «трудящий-мігрант» набуло особливого розвитку. Під 
ним слід розуміти особу, що займається, займалася чи буде займатися оплачуваною 
діяльністю в державі, громадянином якої дана особа не є і проживає в ній тимчасово чи 
постійно. Це визначення хоча і нечітке, проте, відповідає ситуації, що склалася у галузі 
сучасної трудової міграції. Нечітке, тому що під це визначення можуть підпадати і такі 
категорії працівників, що не є мігрантами, наприклад, професіонали, що працюють у 
керівній ланці транснаціональних корпорацій, інвестиційних компаній, представники 
міжнародних організацій і дипломатичних місій. 
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Аналізуючи поняття «трудового мігранта», не можна погодитися з тим, що особи 
без громадянства можуть не бути трудящими-мігрантами тільки через відсутність 
громадянства взагалі. Особи, що не є громадянами жодної держави світу, можуть мати 
статус постійно проживаючих у будь-якій державі світу, де щодо них застосовується 
національний режим, і вочевидь, що такі фізичні особи мають право реалізувати свої 
можливості праці як у країні проживання, так і за кордоном (в останньому випадку 
вони будуть іноземними працівниками).  

Відповідно до Конвенції ООН трудящі-мігранти диференціюються на дві групи: 
трудящі-мігранти, що не мають документів або постійного статусу, і трудящі-мігранти, 
що мають документи або постійний статус, зокрема особи, які одержали дозвіл на в'їзд, 
перебування й оплачувану діяльність [25].  

Зупинимося на мігрантах другої категорії. Насамперед, мігрантам даної категорії, 
зрозуміло, надається національний режим, відповідно до якого вони прирівнюються до 
громадян держави найму з питань можливості доступу в навчальні заклади й заклади 
професійної підготовки і перепідготовки; реалізації права на соціальне і медичне 
обслуговування, за умови дотримання вимог щодо участі у відповідних програмах; 
забезпечення житлом, зокрема, яке надається за програмами соціального забезпечення; 
звільнення від зборів і митних платежів при ввозі та вивозі особистих речей, предметів 
побутового призначення, а також предметів, необхідних для здійснення оплачуваної 
діяльності.  

Наприклад, звільнення від зборів та митних платежів у даній Конвенції 
передбачається в чотирьох випадках: під час виїзду з держави походження чи 
звичайного проживання; під час первісного допуску в державу найму; під час 
остаточного виїзду з неї; під час остаточного повернення в свою державу.  

Така категорія мігрантів має конвенційне право бути цілком інформованими 
приймаючою державою, державою свого громадянства чи проживання до свого від'їзду 
в державу найму щодо умов їхнього перебування там і оплачуваної діяльності, а також 
щодо вимог, які мають дотримуватися з їхнього боку.  

Крім докладного і детального закріплення прав трудящих-мігрантів і членів їх 
родин, у Конвенції передбачається створення контрольного механізму за їх 
дотриманням. Одним з найбільш важливих нововведень і ефективних засобів 
Конвенції, що аналізується, є створення Комітету з захисту прав усіх трудящих-
мігрантів і членів їх родин (далі – Комітет).  

Як і в більшості аналогічних процедур, передбачених у міжнародних договорах, 
члени даного Комітету повинні обиратися державами-учасниками зі списку 
кандидатур, представлених ними ж, з урахуванням справедливого географічного 
розподілу.  

До компетенції Комітету входить, зокрема, розгляд представниками держав-
учасниць через Генерального Секретаря ООН доповідей про законодавчі, судові, 
адміністративні й інші заходи, які вживаються для реалізації положень Конвенції, а 
також складання на їх основі щорічної доповіді Генеральної Асамблеї ООН з 
урахуванням рекомендацій Комітету про виконання Конвенції. До того ж Комітет не 
наділяється Конвенцією правом вирішення яких-небудь суперечок, що виникають у 
зв'язку з застосуванням Конвенції. Рішення Комітету мають тільки рекомендаційний 
характер. При цьому зазначається, що визнання повинно бути спеціально виражено, 
незалежно від ратифікації самої Конвенції.  

Відповідно до положень Конвенції Комітет може розглядати повідомлення інших 
учасників чи осіб, що знаходяться під юрисдикцією відповідної держави, про 
невиконання ними своїх обов'язків по Конвенції лише за умови визнання компетенції 
Комітету державою. Комітет не вирішує суперечок як таких, а тільки направляє 
зацікавленим державам і особам свою доповідь чи розуміння проблем, які виникли. 
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Суперечки між державами-учасницями з питань Конвенції, не вирішені переговорним 
шляхом, передаються на прохання одного з них на арбітражний розгляд чи у 
Міжнародний Суд ООН відповідно до його Статуту.  

У Конвенції, крім даного поділу, вперше розкриваються такі поняття і терміни, 
що раніше в документах такого рівня не застосовувалися: наприклад, залежно від 
характеру виконуваної роботи, термінів її виконання, відносин із роботодавцем, місця 
проживання визначаються різні категорії трудящих-мігрантів, як-от: «прикордонний 
працівник», «працівник, робота якого пов'язана з переїздами», «сезонний працівник», 
«працівник на проекті», «працівник цільового найму», «працівник, що працює не по 
найму».  

Розглянемо стисло вказані терміни. Трудящий-мігрант, що зберігає своє місце 
проживання у власній сусідній державі, до якої він повертається хоча б один раз на 
тиждень, визначається в Конвенції як «прикордонний працівник» [26].  

Трудящий-мігрант, робота якого залежить від сезонних умов і виконується тільки 
протягом визначеної частини року, визначається як «сезонний працівник».  

Трудящого-мігранта, що проживає у своїй державі, змушеного переїжджати в 
інші держави на короткі періоди внаслідок характеру своєї роботи, позначають 
терміном «працівник, робота якого пов'язана з переїздами».  

Термін «працівник на проекті» означає трудящого-мігранта, що був допущений у 
державу на певний строк для роботи винятково по конкретному проекту, що 
реалізується його наймачем.  

Під терміном «працівника цільового найму» слід розуміти трудящого-мігранта, 
який направлений роботодавцем його власної держави на визначений період часу в 
іншу державу для виконання конкретних функцій чи обов'язків; або який упродовж 
визначеного періоду виконує роботу, що вимагає спеціальних навичок; або який на 
прохання його роботодавця в іншій державі виконує протягом визначеного періоду 
часу роботу, що має тимчасовий чи короткостроковий характер, і який повинний 
залишити державу або по закінченні дозволеного періоду перебування, або раніш, якщо 
він закінчив виконання своїх функцій чи обов'язків.  

Трудящий-мігрант, що займається оплачуваною діяльністю самостійно чи разом 
із членами своєї родини на інших підставах, ніж за договором найму, позначений 
терміном «працівник, що працює не по найму».  

Необхідно зазначити, що поділ трудящих-мігрантів на певні категорії в даній 
Конвенції має велике значення, позаяк дозволяє в договірному порядку врахувати 
особливості правового статусу різних категорій трудящих-мігрантів, із властивим 
тільки цим категоріям правами й обов'язками, а також дозволяє розширити поняття 
«трудящий-мігрант». На наш погляд, зазначені рамки поняття трудящого-мігранта 
через поділи їх на види в даній Конвенції значно ширше ніж у розглянутих конвенціях. 
Так, під перелік осіб, що є трудящими-мігрантами, відповідно до даної Конвенції 
підпадають особи, які працюють на роботодавця країни свого походження, але на 
території іншої країни, тобто має місце другий вид міжнародної праці. Отже, можна 
припустити, що використання в даній Конвенції терміна «іноземний працівник» було б 
більш доцільним [27].  

Трудящі-мігранти і члени їх родин по закінченні трудової діяльності в державі 
найму мають право вивозити своє особисте майно і речі. Мігранти не можуть бути 
безпідставно позбавлені чи обмежені в праві власності.  

Слід зазначити, що дані права поширюються на всіх трудящих-мігрантів, 
незалежно від наявності чи відсутності документів чи постійного статусу, і гарантують 
необхідний мінімум, що повинний належати кожному трудящому-мігранту.  

Держави-учасниці даної Конвенції не можуть виключити застосування якої-
небудь її частини чи виключити її застосування щодо якої-небудь окремої категорії 
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трудящих-мігрантів. З огляду на це у правах трудящих-мігрантів і членів їх родин, 
передбачених даним документом, не може бути відмовлено.  

Наостанку доцільно підкреслити, що даний документ не обмежує права кожної 
держави, що ратифікували Конвенцію, встановлювати критерії допуску трудящих-
мігрантів і членів їхніх родин на власну територію.  

Проаналізувавши та дослідивши міжнародні документи бачимо, що на сьогодні на 
міжнародному рівні немає єдиного нормативного документа, який би врегулював усі 
питання праці іноземців. Адже це вельми нагальне питання трудових відносин, 
вирішивши яке, можна уникнути багатьох проблем у випадку виникнення трудових 
суперечок. Тобто необхідно все узагальнити в єдиному міжнародному документі. 
Розробка такого документа може здійснюватися фахівцями Міжнародної організації 
праці. З цього приводу може бути прийнята відповідна рекомендація, в якій доцільно 
передбачити всі аспекти, що вимагають письмового закріплення в трудовому договорі 
під час прийому на роботу іноземних громадян у будь-якій державі-учасниці 
Міжнародної організації праці. Такі заходи стануть дієвим механізмом захисту 
українських заробітчан за кордоном. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье на основе конвенций и рекомендаций Международной организации 
труда, европейской конвенции про правовой статус рабочих-мигрантов, 
Международного кодекса труда проанализировано определение статуса «рабочий-
мигрант». На основе анализа международных документов в статье указаны и 
проанализированы категории рабочих-мигрантов и учтены особенности их правового 
статуса.    

Ключевые слова: мигрант, рабочий-мигрант, международная организация труда, 
международное законодательство 

 
SUMMARY 

In the article the status of "migrant worker" is analyzed on the basis of conventions and 
recommendations of the International Labour Organization, the European Convention 
concerning the legal status of migrant workers and the International Labour Code. Based on 
the analysis of international documents categories of migrant workers are specified and 
analyzed and the features of their legal status are taken into account. 

Keywords: migrant, migrant worker, international labour organization, international 
legislation.  
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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ І РОСІЇ 
 

І.М.Грідіна 
 
АНОТАЦІЯ: 

Стаття присвячена гуманітарним аспектам взаємовідносин України і Росії, а саме 
історичній пам’яті,  як об’єктивна реальність, в якій було багато і доброго, і поганого, і 
- як суспільної свідомості, яка виступає об’єктом політичних маніпуляцій і спекуляцій і 
з російської, і з української сторони.  

Ключові слова: взаємовідносини України і Росії, історична пам’ять, суспільна 
свідомість, Друга світова і Велика Вітчизняна війна 

 
У взаємовідносинах сучасних України і Росії велику роль відіграють національна, 

соціокультурна, лінгвістична, історична складові, активна політизація якої помітно ці 
відносини ускладнює. Так склалося історично, що проблема українсько-російських 
відносин несе на собі багато негативних тягарів. Традиційно Росія дивилась на Україну 
очима «старшого брата» і цим архетипом братських стосунків намагається і сьогодні 
підмінити міжнародно-правові взаємовідносини незалежних держав. В умовах, коли 
геополітичне існування будь-якої країни де-факто не може бути одномірним, Україна 
сприймається Росією в одномірному фокусі старого протистояння – «ми і Захід». В 
Україні також формувалося своє бачення цих відносин: «щоб мати гарні стосунки із 
Заходом, слід мати напружені стосунки з Росією». У результаті замкнуте коло 
заідеологізованих і заполітизованих суто прагматичних питань двосторонніх відносин: 
безпека, НАТО, газ, російська мова і таке інше.   

Не останню роль в цьому відіграє спільна історія двох країн – і як об’єктивна 
реальність, в якій було багато і доброго, і поганого, і - як наука, через яку 
розпалюються справжні «наукові баталії», і – як пам’ять, яка виступає об’єктом 
політичних маніпуляцій і спекуляцій і з російської, і з української сторони.  

Так звані «війни пам’яті» у 2009 році епатували російську еліту і, як в принципі і 
очікував український уряд,  спровокували погіршення і без того складних відносин між 
країнами. Нагадаємо, що саме у 2009 році (точніше наприкінці 2008), на який 
приходилось 65-річчя звільнення України від нацистських загарбників, Верховна Рада 
України прийняла постанову № 825-VI від 25 грудня 2008 р. «Про відзначення 
пам'ятних дат і ювілеїв у 2009 році». Відповідно цьому рішенню, у 2009 р. Україна на  
загальнодержавному  рівні відзначала серед інших 350 років Конотопської битви, 90-
річчя «Акта злуки» і 90-річчя звільнення Києва військами УНР, 70-річчя проголошення 
Карпатської України і 70-річчя початку Другої світової війни, 65-річчя депортації 
кримських татар, 370 років з дня народження Мазепи, 130 років з дня народження 
Петлюри, 100 років  від  дня  народження  Степана Бандери [1]. Нічого  й казати, що 
прийнятий Верховною Радою перелік пам’ятних дат було сприйнято в Росії як 
«тотальну ревізію спільної історії, її подальше забуття і фальсифікацію».  

Але найзавзятіші наукові, а згодом і суспільно-політичні, баталії розгорнулися 
навколо історії і історичної пам’яті про найвизначнішу і найтрагічнішу подію ХХ ст. – 
Велику Вітчизняну війну. В Україні, як відомо, у вивченні історії Великої Вітчизняної 
війни склалися (якщо максимально узагальнювати) дві концепції (деякі дослідники 
називають їх ще міфами, адже вони вийшли далеко за межі академічної історичної 
науки). Перша концепція в контексті національно-політичного проекту відстоювала 
націоналістичне бачення останньої війни, повністю відмовившись від дефініцій 
«велика і вітчизняна». Друга в основному успадкувала традиції офіційної  радянської 
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історіографії, відмовившись від «керівної і спрямовуючої ролі КПРС» і збагатившись 
аргументами у затятих дискусіях з опонентами – націоналістами (благо відкриті архіви 
давали величезну кількість фактів і тим, і іншим). В сучасній Росії історія Великої 
Вітчизняної війни і Перемоги грає величезну роль у створенні позитивного іміджу 
радянського минулого, тому її офіційна концепція підтримується і захищається на 
державному рівні від «переписування» як своїми істориками, так і вченими з інших 
пострадянських країн.  

Разом з тим, бажання залишитись поза межами ідеологічних і політичних 
дискусій плюс впливи новітніх методологічних підходів і жага до їх втілення створили 
спочатку в російській, а згодом і в українській історіографії широкий спектр 
досліджень соціальної історії війни. Але ми не ставимо завдання досліджувати сучасну 
історіографію Великої Вітчизняної війни, адже вона як правило відображала соціальне 
замовлення у прямій чи опосередкованій формі. Мова піде про історичну пам’ять, 
маніпуляції з якою є певним чинником взаємовідносин і політичних відносинах 
України і Росії, і як наслідок – багато в чому визначають «температуру» відносин між її 
громадянами.  

Історична пам’ять певним чином фокусує свідомість, яка відображає особливу 
значущість і актуальність інформації про минуле у тісному зв’язку з теперішнім і 
майбутнім. Історична пам’ять фактично є вираженням процесу організації, збереження 
і відтворення минулого досвіду народу, країни, держави для можливого його 
використання у діяльності людей або для повернення його впливу у сферу суспільної 
свідомості [2]. Саме тому історична пам’ять нерідко стає ареною ідеологічних 
конфліктів, і не тільки внутрішніх. Так сталося і з історичною пам’яттю про останню 
війну, ціннісні орієнтири якої опинились різними не тільки для громадян різних 
регіонів України, але й стали приводом для звинувачення української влади у 
проведенні антиросійської політики.  

У 2007 р. президент В.Ющенко присвоїв звання Героя України головному 
командиру Української повстанської армії у 1942-1950 роках, генерал-хорунжему 
Роману Шухевичу (посмертно) «за визначний особистий внесок у національно-
визвольну боротьбу за свободу і незалежність України та з нагоди 100-річчя від дня 
народження та 65-ї річниці створення Української повстанської армії» [3]. А у 2010 
році за «за незламність   духу   у   відстоюванні  національної  ідеї, виявлені героїзм і 
самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу» звання Героя України 
було присвоєно провідникові Організації українських націоналістів Степану Бандері 
(посмертно) [4]. 

Саме це рішення викликало різко негативну оцінку МЗС Росії, який кваліфікував 
його як одіозне, а знов призначений посол Росії в Україні з порушенням усіх норм 
дипломатичного протоколу та етикету не вручав В.Ющенку вірчі грамоти, очікуючи 
президентських виборів.  

Але при цьому, російські політики не могли не розуміти, що розколовший 
Україну указ В.Ющенка про присвоєння звання героя України Степану Бандері (67% 
львів’ян оцінюють його терористичну діяльність проти Польщі і боротьбу проти 
«радянської окупації» позитивно, а 78% дончан – категорично негативно. Таке ж саме 
різне ставлення до діяльності самої УПА і необхідності визнання її воюючою стороною 
під час Другої світової війни) був чистої води політтехнологією. Віктор Ющенко, 
досягнувши певних домовленостей з Віктором Януковичем і гравший проти Юлії 
Тимошенко, підписанням цього указу напередодні першого туру президентських 
виборів 2010 р. посприяв не тільки консолідації навколо себе націонал-орієнтованого 
електорату заходу України, але й допоміг своєму колись затятому ворогу мобілізувати 
й згуртувати навколо себе антинаціоналістично налаштовану більшість. Тим самим 
спричинивши «електоральні збитки» своїй колишній «помаранчевій» союзниці, від якої 
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відвернулись ті, хто коливався та нерадикально налаштована частина населення. До 
речі присвоєння у 2007 році звання Героя України соратнику Степана Бандери Роману 
Шухевичу, який більш тісно співробітничав з нацистами, не викликало у суспільстві 
такого резонансу саме тому, що це не було «правильним» чином ідеологічно 
обставлено і роздуто [5]. 

Застосування подібних політтехнологій, часто переслідуючих і вирішуючих 
ситуативні цілі, представляють неабияку загрозу у внутрішніх і двосторонніх 
стосунках, адже риторика на вищому і високому рівнях через ЗМІ доводиться до 
пересічного громадянина, який її всмоктує і формує власний підхід, власний погляд не 
тільки на міждержавні відносини, але й і на відносини між народами. У зв’язку з цим не 
може не хвилювати, що згідно опитуванням Левада-Центру майже 60 відсотків росіян у 
2009 році негативно ставились до України, причому не до українського керівництва, а 
до України в цілому [6]. 

Яскравим прикладом ще однієї політтехнології і маніпуляції стало висловлювання 
В.Путіна під час прямої лінії ефіру російського телеканалу «Россия-1» 16 грудня 2010 
р. під назвою «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Російський прем’єр 
заявив наступне, відповідаючи на питання одного з росіян: «тепер з приводу наших 
відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитись, коли ви зараз сказали, що якщо 
б ми були розділені, ми б не перемогли у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми 
країна переможців». За словами В.Путіна, статистика часів Другої світової війни 
свідчить, що найбільші втрати зазнала саме РРФСР – більше 70%. «Це означає, що 
війна виграна, не хочу нікого ображати, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це 
історичний факт, це все в документах», - сказав він [7].  

Ця заява викликала жваве обговорення в Україні, аж до розгляду питання у 
Верховній Раді. Однак, всупереч пануючому у суспільстві обуренню, Верховна Рада 
більшістю голосів («за» проголосувало тільки 97) відмовилась засудити заяву прем’єр-
міністра Росії Володимира Путіна про роль України у Великій Вітчизняній війні. У так 
і не прийнятій заяві парламенту пропонувалось відзначити, що висловлювання Путіна, 
нівелює роль України і українського народу у звільненні світу від фашизму, зменшує 
український внесок у перемогу. Пропонувалось також просити владу Росії не допускати 
спекуляцій по гуманітарним темам і закликати керівництво Росії з повагою ставитись 
до трагічних сторінок історії України. МЗС України розцінило цю заяву російського 
прем’єра як його особисту позицію і не знайшло за необхідне дати йому офіційну 
оцінку. Як кажуть, «за що боролись, на те й напоролись». 

Вважаємо абсолютно недоцільним обговорювати 
справедливість/несправедливість заяви В.Путіна з точки зору об’єктивної історичної 
правди, адже воно взагалі не знаходиться в цій площині. Подібні заяви можна 
розглядати і оцінювати тільки з точки зору особистої моралі і - знову ж таки – політики 
(власне кажучи, остання й обумовила її появу). Ключовими змістами у цій заяві були 
наступні: Росія може без України, а Україна – ні; при цьому Росія – країна-
переможниця «по умолчанию». 

Вищенаведені приклади вільного маніпулювання історичною пам’яттю в обох 
країнах (перелічити усе в межах однієї статті не представляється можливим), офіційна і 
неофіційна реакція на них аж ніяк не сприятимуть оптимізації відносин між Росією і 
Україною, а гірше за усе між її народами.  

Яскравим прикладом цьому може служити реакція українських громадян на заяву 
В.Путіна. автором було вивчено велику кількість коментарів на українських форумах 
(серед них були і коментарі «гостей» з Росії), присвячених цьому виступу. Аналіз 
одного з них, який з’явився одразу після виходу передачі в ефір, хотілось би навести 
[8]. У форумі було 181 коментарів. Серед них – 9 так чи інакше на підтримку 
російського прем’єр-міністра приблизно наступного змісту: «В.Путін сказав правду... 
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теперішня (як і колишня) націоналістична Україна до Росії тотально ворожа». Цікаво, 
що у відповідь на обурені коментарі відвідувачів форуму, один з них запропонував 
зайти на російські форуми: «Усі як один згодні...». Дійсно, перегляд російських 
форумів хоч і не однозначно, але підтвердив загальну атмосферу підтримки заяви 
В.Путіна. При цьому існуюча на той час ситуація в українсько-російських відносинах 
екстраполювалась на минуле. Разом з тим зустрічалось багато коментарів, в яких 
відвідувачі повідомляли приблизно наступне: «... ось тільки що прийняв шостий 
телефонний дзвоник з Росії (і вже близько 10 повідомлень в Одноклассниках) з 
вибаченнями...». 

Опускаючи епітети на адресу В.Путіна, цікавими є висловлювання з приводу 
зміни ставлення до нього: «Я раніше поважав цю людину за те, що він підняв Росію з 
колін, але цих слів достатньо, щоб перекреслити моє ставлення до цієї людини».  

На тлі чисельних коментарів, в яких «форумісти» намагались довести 
несправедливість заяв В.Путіна, в тому числі й характерним – «мій дід воював», 
найбільш показовою для нас є реакція громадян, які жалкували за руйнуванням своїх 
надій на братерську дружбу народів: «До недавнього часу у мене ще були якісь сумніви 
щодо «братерських» стосунків...», «Путін забив останній цвях у труну дружніх 
стосунків з Україною...», «Сумно усе це... Мало того що народи розривають ззовні, так 
ще й самі президенти наших країн стараються» і т.п. 

На цьому можна було б закінчити традиційним - «no comment», але хотілось би 
все ж таки навести результати соціологічного дослідження кампанією Research & 
Branding Group і українською філією Інституту країн СНД у межах проекту «65 лет 
Великой Победы. Вторая мировая война глазами украинцев». Дослідження було 
проведено у період з 13 по 22 квітня 2010 р. Збір інформації проводився у 24-х областях 
України і АР Крим [9].  

За результатами опитування, за думкою жителів України, найвагоміший внесок у 
загальну перемогу над нацизмом зробили український (98%), російський (98%) і 
білоруський (94%) народи. Український (87%), російський (78%) і білоруський (56%) 
народи, за думкою українців, зазнали найбільших втрат від німецько-фашистських 
загарбників. При цьому у регіональному вимірі оцінка українцями масштабів втрат 
російського і білоруського народів зростала з Заходу на Схід. 

Переважна більшість респондентів (88%) незалежно від регіону проживання 
вважали, що більшість українців під час війни бились на боці Червоної Армії і СРСР. 
При цьому кожний десятий житель Західної України (12%) вважав, що українці бились 
на боці ОУН-УПА. 

Близько половини респондентів (47%) були згодні з тим, що вояки УПА бились на 
боці Німеччини проти СРСР, а – третина респондентів (36%) були згодні з тим, що 
вояки УПА бились проти Німеччини і СРСР на боці українського народу. У 
регіональному розрізі число респондентів, які були згодні з першим твердженням 
зростала із Заходу (19%) на Південний Схід України (63%), а кількість згодних з 
другим – зростала з Південного Сходу (18%) на Захід України (61%).  

Для більшості українців (88%) День перемоги є найбільшим святом. При цьому 
для третини жителів Західної України (29%) це скоріш звичайний вихідний. Більшість 
жителів країни (87%) вважали, що День перемоги – свято спільне для усіх.  

Наостанок, хотілось би відзначити, що не важливо, «хто перший розпочав». 
Важливо, що історична пам’ять стає заручницею великої політики – Чорноморського 
флоту, Криму, митного та Євросоюзу, НАТО, газу і т.ін. Важливо, що в контексті 
кожної з цих проблем демаркуються навіть не дві України, одна з яких – за Велику 
Вітчизняну і перемогу, а інша – за УПА і Бандеру, а демаркуються люди по обидві 
сторони кордону.  
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Виходом з цієї ситуації може бути відмова від підміни ідеологічних і правових 
понять, визначення з одного боку непорушних, а з іншого - можливих дискусійних 
позицій в діалозі між двома країнами, а узагалі - побудова рівноправних, прагматичних, 
позитивно-конкурентних і конструктивних відносин.    

 
РЕЗЮМЕ 

В статье анализируются причины и последствия манипуляций исторической 
памятью во взаимоотношениях Украины и России. Делается вывод о необходимости 
выработки и определения незыблемых и дискуссионных позиций в гуманитарном 
диалоге между двумя странами, негативном влиянии манипуляций исторической 
памятью украинцев и россиян.  

Ключевые слова: взаимоотношения Украины и России, историческая память, 
общественное сознание, Вторая мировая и Великая Отечественная война.  

 
SUMMARY 

In the article reasons and consequences of manipulation of historical reminisces of 
bilateral relations between Ukraine and Russia are analyzed. The conclusion in the necessity 
to deboration   and determine in humanity  discourse between two states as wale as negative 
impact of manipulation of Ukrainian and Russians historical reminisces.   

Key words: Ukrainian and Russians relations, historical reminisces, social 
consciousness 
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ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ РИТОРИКИ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ 

 
М.В. Примуш 
 
АНОТАЦІЯ 

У дослідженні здійснюється спроба визначити теоретичні межі українського 
націоналізму крізь призму порівняльного аналізу класичних ідей української версії 
націоналізму зі специфікою їх впровадження у сучасних умовах. Визначено спільні та 
принципово відмінні риси українського націоналізму від класичних його версій.  

Проаналізовано програмні документи українських націоналістичних партій та 
зроблено висновок, що націоналістична ідея в Україні має значні теоретичні 
протиріччя, та доведено, що на практиці ідеї українських націоналістів не мають 
засобів втілення. 

Ключові слова: політична партія, націоналізм, фашизм, політичні вибори, 
інтегральний націоналізм. 
 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах сучасної України питання 
націоналізму стає вкрай актуальним, бо як показують результати парламентських 
виборів за останні 10 років, попит на націоналістичні політичні партії в Україні 
динамічно зростає. Особливо на цьому фоні вражає динаміка ультраправих 
націоналістів ВО «Свободи»2, яка на Виборах-19983 отримала тільки 0,17% (понад 45 
тис. виборців), на Виборах-2006 - 0,36%, через рік, у 2007 році - 0,76%, а на Виборах-
2012 вже 10,44% або 2 млн. виборців [1]. З приводу показників ВО «Свободи» у 
політологів та суспільства виникає гостра дискусія, перші вважають, що це голоси не 
«за», а «проти», інші вважають, що це реакція електорату на складні соціально-
економічні умови розвитку теперішньої України [2]. Проте, головне питання тут постає 
не у аналізі причин з приводу того, чому націоналізм в електоральному вимірі набуває 
поширення, а у аналізі самого явища як «український націоналізм» та визначенню його 
ідеологічного наповнення та змістовної характеристики. 

Такий аналіз передбачає вирішення трьох надзвичайно дискусійних питань. По-
перше, чи можна на політико-теоретичному рівні ототожнювати український 
націоналізм з німецьким соціал-націоналізмом й італійським фашизмом, й по-друге, чи 
можна проводити порівняльний аналіз української версії національної держави у 
поглядах українських націоналістів з авторитарною формою правління. Окремо варто 
зазначити, що предметом нашого аналізу виступає як теоретичний, так і практичний 
вимір українського націоналізму, який отримує своє поширення у діяльності 
ультраправих політичних партій України (найбільш впливовими є Конгрес Українських 
Націоналістів (КУН), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (ВО «Свобода»), 
Українська народна асамблея - Українська національна солідарна організація (УНА-
УНСО)) 

Поняття «націоналізм» в Україні почало активно використовуватися у 80 — 90-ті 
роках XIX ст., і на думку Г. Касьянова, не мало специфічного ідеологічного 

                                                            

2 до 2004 року «Соціал-національна партія України» 
3 у складі блоку «Менше слів» 
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забарвлення й ототожнювалося з певними почуттями, культурною ідентичністю або ж 
діяльністю, спрямованою на захист культурних та політичних прав нації [3; 4]. На 
думку класика українського націоналізму М. Драгоманова «український націоналізм» 
це певна альтернатива «шовінізму» [5]. Принципово ситуація змінюється у XIX — XX 
ст., де на думку Г. Касьянова відбувся поділ українського національного руху на окремі 
конкуруючі течії і боротьба між ними призводять до ідеологізації і політизації поняття 
«націоналізм», який ототожнював «український націоналізм» із «буржуазною 
інтелігенцією» та її намаганнями очолити визвольний рух мас [4]. На нашу думку, 
окремо слід додати, що «українській націоналізм» того описував декілька проблем, 
перша з яких це побудова національної держави (або незалежної від Російської Імперії, 
або розширеної автономії у її складі), друга це обрання політичного курсу (орієнтація 
на європейські країни, і нарешті третя – націоналізм вважався формою політики 
вирішення гострих соціально-політичних проблем. Доказом цього виступає  думка Л. 
Юркевич,  який вважав, що «націоналістична  самоорганізацієя … засіб протидії 
буржуазії в інтересах українського робітництва» [5]. Принципово ситуацію змінила 
книга Д. Донцова «Націоналізм» і дискусія довкола неї в українській публіцистиці 
(1926) [6;7] де відбулася ідентифікація «українського націоналізму» з відповідним 
політичним рухом та ідеологією (ОУН), і на думку Г. Касьянова і ми з нею 
погоджуємося, українська версія націоналізму сформулюється вже як усталена 
традиція та форма радикалізму (Дж. Армстронг, О. Мотиль) [4]. Але, після Жовтневої 
революції в українській практиці вживається принципово нове поняття, а саме 
«український буржуазний націоналізм» під який підпадали всі ідеологічні течії, які 
стоїли в опозиції радянській реалізації питання «національна політика». У сучасній 
українській науковій літературі й публіцистиці поки що немає єдиного, усталеного 
розуміння терміну «націоналізм», бо в українській практиці він залишається одночасно 
ідеологічним кліше, визначатися дуже широко і охоплювати такі поняття як 
«національна свідомість», «національна гідність», «національне відродження», 
«національний визвольний рух», «національна ідея», «національна політика» тощо. 
Названу проблему спричинило два фактори, з однієї сторони класична політична наука 
базується на принципах методологічного плюралізму і включає в себе поліваріантність 
у визначенні дефініцій, теоретичних підходів, а з іншої сторони, розпад комуністичної 
системи і будування української держави на принципах національної держави 
спричинив значний соціальний опір й навіть призвів до політичного/електорального 
розколу України (проросійський вектор – проєвропейський вектор).  

За для вирішення зазначеної методологічної нечіткості, на нашу думку варто 
розуміти, що проблема українського націоналізму відносно не нове явище в науковій 
думці, й спочатку була сформульовано у творах письменників (І. Франко, Т. Шевченко 
та інші) які потім стали очільниками радикальних національних рухів і стояли на 
позиції «пошуку зовнішнього ворога», яким стала Російська імперія. В свою чергу, 
погляди суто політичних діячів (С. Бандера, М. Грушевський, Д. Донцов та інші) 
сформували як теоретико-методологічну і духовно-ідеологічну площину, так й вектори 
розвитку українського націоналізму, а саме обґрунтували ідею аргументацію 
української національної держави. Головні аргументи у поглядах названих авторів 
зводяться до національного кордону, мови, організації державної влади і морально-
культурному просвітництву України. 

Дослідження після 2010 року носять переважно політичний характер й 
ультраправу направленість (УНА-УНСО, КУН та інші). Стосовно наукових розробок, 
то їх бракує і представлені вони або прихильниками ідей українського націоналізму (Л. 
Лук’яненко, О. Сич), або історико-описовий характер (Г. Касьянов), або критикуються 
(Б. Кравченко) [6]. Попередній джерельний аналіз з зазначеної проблеми дозволив 
зробити попередній висновок, що проблема українського націоналізму і діяльності 
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націоналістичних партій носить більш політичний та заангажований характер. На нашу 
думку, з однієї сторони, попит на націоналізм це радикалізація українського 
електорату, який формується через вкрай низьку ефективність державної влади, а з 
іншої сторони, ще одним фактором виступає незрозумілість та непослідовність дій 
опозиційних політичних партій у вирішенні гострих соціальних питань. У результаті 
такої ситуації відбувається «електоральний вакуум», тобто електорат не підтримує 
одночасно ані владу, ані опозицію. Заповнює цей вакуум та політична сила, яка активно 
спілкується з електоратом й грає на його настроях.  

Проте в цьому випадку виникає дуже гостре дискусійне питання – чому саме 
націоналізм заповнює названий вакуум, а не, наприклад християнсько-демократичні 
політичні сили, які у своїй риториці більш близькі до ціннісних орієнтацій українського 
електорату, і при цьому підкреслюють кліше «українці – миролюбива нація». На нашу 
думку, відповідь на назване запитання дозволить нам відповісти на першу проблему 
дослідження, а саме визначити теоретичні межі специфіки українського націоналізму.  

«Український націоналізм» як певне соціально-політичне явище, як ми це 
визначили немає методологічних меж (оскільки немає єдиного визначення дефініції). 
На думку Г. Касьянова, націоналізм це передусім форма колективної свідомості, 
політична доктрина, політична ідеологія, що у сумі дає відповідний політичний рух, 
який у загальному плані виконує світоглядну функцію [3; 4]. На нашу думку, 
український націоналізм варто розрізняти, бо на відміну від наприклад, фашизму в 
Італії і націонал-соціалізму (нацизму) у Німеччині, українській націоналізм спочатку 
оформився як світоглядний елемент політики, а потім вже отримав відповідний 
інструментарій (фашизм і націонал-соціалізм навпаки, спочатку відбулися, і тільки 
потім оформилися). На відмінну від італійського досвіду фашизму, де центральне 
питання було присвячено об’єднанню нації навколо вирішення гострих соціально-
економічних питань, українська версія сильної державної влади має дещо іншу 
специфіку. Один з ідейних натхненників українського націоналізму Степан Бандера 
вважав, що держава повинна будуватися на наступній філософії, по-перше, варто 
розуміти, що «маса — це збірнота одиниць, яку треба об’єднати у живу силу», по-
друге, об’єднання нації у живу силу можливе лише «за політичною ідеєю психології 
маси»[8]. Іншими словами, держава виступає маніпулятором та архітектором 
свідомості своїх громадян, проте від суто механічного процесу інтеграції соціуму у 
певну ідею можливе лише за умов «почуття державою настроїв суспільства». ВО 
«Свобода», УНА-УНСО, КУН, як виразники ідей Степана Бандери розуміють цю тезу 
дещо інакше, з однієї сторони вони ніби стоять на позиціях «сприяння розбудові 
незалежної Української Соборної Держави на засадах соціальної та національної 
справедливості, гармонійного поєднання інтересів суспільства й держави, а з іншої 
сторони, при реалізації цих положень участь громадян більше ніде не згадується і 
центральне місце у комунікації «держава-громадяни» залишається за державою. При 
цьому, українські націоналісти, і це на нашу думку є відмінною рисою від інших 
різновидів націоналізму, вбачають за головне поєднати державу та християнську етику. 
Так духовний теоретик українського націоналізму Д. Донцов зазначав, що держава має 
творити «войовничий дух і Божу справедливість»[7]. У практичному вимірі УНА-
УНСО, КУН, й ВО «Свобода» названу тезу не реалізують, замість впровадження 
християнських цінностей, вони стоять лише на позиціях створення єдиної помісної 
української церкви (при цьому не визначається, якої самої, православної чи 
католицької), але саме роль держави зовсім не християнська, а адміністративна (теза 
про централізовану унітарну державу). Тому, ми можемо зробити другий попередній 
висновок нашого дослідження, що ідейні течії українського націоналізму, які партії 
декларують, у практичному вимірі ними ж й скасовуються або отримують гібридну 
форму. На нашу думку, причиною такої ситуації має слугувати історичний досвід 
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розвитку України. По-перше, в історичній пам’яті української нації відбився навіяний 
Великою Вітчизняною Війною стереотип того, що націоналізм/фашизм це агресивна 
політика, а українській націоналізм асоціюється з неоднозначною постаттю Степана 
Бандери та діяльністю ОУН-УПА. По-друге, риторика українських націоналістів, яка 
направлена на переглядах історичних подій (Голодомор 1932-1933, Велика Вітчизняна 
Війна 1941-1945) активно шкодить відносинам між України с Росією, остання 
використовує засоби економічної війни, що тільки підкріплює віру націоналістів у 
вірність обраного шляху. По-третє, логіка українських націоналістичних партій 
зводиться до пропаганди електорату ідеї «нації жертви». 

Названа вище ситуація у вже згадуваному нами вище дослідженні Г. Касьянова, 
отримало назву «інтегральний націоналізм», який на відміну від традиційного 
націоналізму успадковує реалізацію національних традицій [3]. Але, головною рисою 
інтегрального націоналізму є агресивне ставлення до «іншої думки». На думку фахівця, 
причин виділяти саме інтегральний український націоналізм декілька, по-перше, 
український націоналізм дуже дискусійний і наповнений не влучними ідеями, а більше 
протиріччями, по-друге, він не потребує визначення термінології, і по-третє, він 
трансформується відповідно до соціально-політичних трендів і настроїв електорату. 
Отже, якщо визначати інтегральний націоналізм як наукову категорію, то варто навести 
перш за все його характеристику за Дж Армстронгом і К. Гейзом. Отже, інтегральний 
націоналізм, це: 

- Віра в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути підпорядковані усі 
інші, тобто йдеться про тоталітаризм; 

- Апеляція до містичної ідеї єдності всіх особистостей, що складають націю, 
зазвичай основаної на тому припущенні, що в одне органічне ціле їх об’єднують 
біологічні характеристики або необоротні наслідки спільного історичного розвитку; 

- Підпорядкування раціональної аналітичної думки «інтуїтивно правильним» 
емоціям, ірраціональність; 

- Наявність харизматичного лідера чи еліти націоналістів-ентузіастів, які 
вважаються уособленням «волі нації»; 

- Культ дії, війни та насильства, які вважаються вираженням «вищої біологічної 
життєздатності нації» [9; 10]. 

Іншими словами, за Г. Касьяновим, Дж. Армстронгом, та І. Лисяк-Рудницьким 
«інтегральний націоналізм» в українській версії сповідає духовну і ідеологічну 
спорідненість [11] з німецьким націонал-соціалізмом та італійським фашизмом [12; 13]. 
Проте, тут ми продовжуємо аналіз деяких відмінностей і фундаментальних 
розбіжностей, що дають підстави відмовитися від ототожнювання українського 
«інтегрального націоналізму» з нацизмом і фашизмом [14]. По-перше, як зазначають 
Дж. Армстронг і Г. Касьянов, український «інтегральний націоналізм» був ідейною 
течією і політичним рухом бездержавної нації або рухом нації, яка втратила 
державність [15]. По-друге, як зазначає І. Лисяк-Рудницький, німецький націонал-
соціалізм та італійський фашизм були продуктом більше індустріальних і 
урбанізованих суспільств (окрім аграрної Італії), тоді як український варіант 
«інтегрального націоналізму» виник в аграрному, економічно відсталому суспільстві 
[13]. А це за І. Лисяк-Рудницьким дозволяє зробити висновок, що  «український 
націоналізм був явищем генетично самостійним, хоч у своєму розвитку він зазнавав 
безперечних впливів з боку відповідних чужоземних зразків» [13].  

Таким чином, підсумовуючи можна сказати, що сучасний український націоналізм 
явище більше ситуативне, ніж фундаментальне. Не зважаючи на запозичення ідей 
головних ідеологів українського націоналізму, сучасні націоналісти їх дещо 
трансформують та змінюють в залежності від політичної ситуації. На перший погляд, 
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трансформація ідей дозволила би націоналістам претендувати на гнучкість та 
сучасність ідей, проте під змінами вони приховують звичайний брак ідей та незрілість 
політичної платформи. Проте, зазначені недоліки і реалії сучасного українського життя 
показують, що саме такий націоналізм являє собою «електоральну віддушину» для 
українського суспільства. На користь нашої думку слугує два факти, по-перше, не 
зважаючи на значний рівень підтримки (на рівні 10-12%) український націоналізм 
запирається в обмеженій географічній рамці (Львівська, Тернопільська, Івано-
Франківська області). По-друге, на фоні динаміки зростання електоральної підтримки, 
українські націоналісти поки-що програють комуністам та альтернативним політичним 
проектам (наприклад «УДАР» Віталія Кличка). 

Здійснений літературний пошук довів, що на рівні теоретичного обґрунтування 
українській націоналізм являє собою гібридну, невизначену модель, котру можна 
ототожнювати як з німецьким націонал-фашизмом, італійським фашизмом, так і 
розглядати як окреме, не схоже на німецьку та італійську версії націоналізму. 
Натомість, в Україні вкрай бракує вітчизняних досліджень з проблеми націоналізму, які 
б визначили би його теоретико-методологічні межі й саме відсутність зазначеної межі, 
емоційність та зайва політизація питання дозволяє політичним партіям трансформувати 
ідею національної держави від радикально-націоналістичного до поміркованого, 
«м’якого» націоналізму. Отже, питання українського націоналізму взагалі, й діяльності 
політичних партій зокрема потребує від дослідника розробку принципово нових 
теоретико-методологічних підходів. Саме розробці названих підходів будуть 
присвячені наші наступні дослідження. 
 

РЕЗЮМЕ 
В исследовании предпринимается попытка определить теоретические границы 

украинского национализма сквозь призму сравнительного анализа классических идей 
украинской версии национализма со спецификой их внедрения в современных 
условиях. Определены общие и принципиально отличные черты украинского 
национализма от классических его версий. 

Проанализированы программные документы украинских националистических 
партий и сделан вывод, что националистическая идея в Украине имеет значительные 
теоретические противоречия, и доказано, что на практике многие идеи украинских 
националистов не имеют средств к осуществлению. 

Ключевые слова: политическая партия, национализм, фашизм, политические 
выборы, интегральный национализм. 
 

SUMMARY 
In research attempt to define theoretical borders of the Ukrainian nationalism through a 

prism of the comparative analysis of classical ideas of the Ukrainian version of nationalism 
with specifics of their introduction in modern conditions is made. The general and essentially 
excellent lines of the Ukrainian nationalism from its classical versions are defined. 

Program documents of the Ukrainian nationalist parties are analysed and the conclusion 
is drawn that the nationalist idea in Ukraine has considerable theoretical contradictions, and is 
proved that in practice many ideas of the Ukrainian nationalists have no means to 
implementation. 

Keywords: political party, nationalism, fascism, political elections, integrated 
nationalism. 
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ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ В 
ПОЛЬЩІ І УКРАЇНІ 

 
Н.Є. Мінєнкова 
 
АНОТАЦІЯ 

 У статті досліджується процес створення нових партійних систем в Польщі і 
Україні на основі принципу плюралізму. Визначено та охарактеризовано структурні 
та процедурні чинники, що детермінували ці зміни та призвели до формування 
подібних за формою моделей партійних систем і в Польщі, і в Україні. Доведено, що 
аналогічні за формою польська та українська партійні системи «поміркованого 
плюралізму» принципово по різному функціонують. У Польщі така модель 
забезпечує достатньо високий ступень стабільності політичної системи в цілому та 
створює умови політичним партіям впливати на державну політику, репрезентуючи 
інтереси всього суспільства. Партійна система України, навпаки відзначається високим 
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ступенем «олігархізації», не можливістю партій бути суб’єктами політичного процесу, 
а саме формувати та репрезентувати національні інтереси, здійснювати управління. 

Ключові слова: трансформація, партійна система, структурні та процедурні 
чинники. 

 
Нові держави, що утворилися на теренах колишнього радянського простору 

наприкінці XX ст. і сьогодні продовжують переживати складні процеси соціально-
економічних, політичних й духовних перетворень. Значна частина цих країн взяла курс 
на перехід від недемократичних режимів і планової економіки до демократії і ринку. 
Проте, демократичний транзит виявився більш довготривалим і складним, ніж 
прогнозувалося фахівцями–політологами. І справа тут не тільки в тому, що 
посткомуністичний суспільно-політичний простір є складнішим і різноманітнішим за 
всіх існуючих теоретико-методологічних підходів. Процес переходу ускладнювався 
низкою додаткових чинників, зокрема, непередбачуваністю політичної реальності, 
унікальністю кожної країни, що часто зводило нанівець всі існуючі політологічні 
знання й практики. В цьому контексті виділення та характеристика чинників, що 
детермінують процес трансформації партійних систем в Польщі і Україні є актуальною 
політологічною проблемою. Вибір польського досвіду є невипадковим і обумовлюється 
успіхами польського партійного будівництва, що може бути корисною практикою для 
Україні, за умов адаптації її до українських реалій.  

Функціонування партійних систем в країнах Центрально-Східної Європи взагалі, в 
Польщі і Україні зокрема, активно вивчається і польськими (А. Антошевський, М. 
Мігальський,  А. Хербут та ін.) [1], і українськими авторами (В. Кафарський, М. 
Примуш, Ю. Шведа, та ін.) [2]. Разом з тим, аналіз стану дослідження проблеми 
дозволяє виділити дві, на наш погляд, важливі тенденції, які підвищують актуальність 
цього дослідження: перша – більшість вітчизняних наукових розробок присвячені 
окремим аспектам партійного будівництва сучасної України; друга – партійна система 
Польщі в українській науці маловідома і малодосліджена тематика, основний загал 
літератури це наробітки польських вчених.  

Мета цієї статті: виділити специфіку трансформації партійних систем в Польщі і 
Україні, аналізуючи чинники та наслідки, що супроводжували цей процес. 

Наукові дослідження та політична практика посткомунізму свідчить, що на процес 
системної трансформації країни в цілому впливає дві групи факторів: структурні 
(політичні, соціально-економічні передумови) й процедурні (процес взаємодії між 
безпосередніми учасниками транзиту). Оскільки формування нової партійної системи в 
умовах демократичного транзиту є одним з базових процесів, відповідно його успіх 
детермінують і структурі, і процедурні чинники. Для розуміння ролі та значення 
останніх визначимо мету трансформації партійних систем в Польщі і Україні. В обох 
країнах суттєвим елементом демократичного транзиту було запровадження 
принципу політичного плюралізму. Причому, найбільша роль у плюралізмі 
відводилася саме політичним партіям і всенародним виборам. Плюралізм в партійній 
системі означав: визнання множинності, рівності та демократичної ролі партій. 
Плюралізація партійної системи відбувалася у трьох основних напрямках:  зміна моделі 
реєстрації, фінансування та обсягу інституціонального контролю над політичними 
партіями. Отже, мета трансформації партійної системи і в Польщі, і в Україні полягала 
у створенні принципово нової партійної системи, ключовим принципом якої був 
плюралізм.    

Розглянемо спочатку структурні чинники, що детермінували процес 
трансформації партійних систем в Польщі і Україні. А саме, соціально-економічні, 
культурно-ціннісні передумови, що сприяють (чи перешкоджають) становленню й 
закріпленню демократичних інститутів і норм. На пріоритетності цих факторів для 
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успіху демократичного транзиту вказували Б. Мур (соціальна структура суспільства) 
[3], Г. Алмонд (громадянська політична культура) [4], С. Ліпсет (економічні показники) 
[5].  

По-перше, серед чинників структурних, на нашу думку, принципового значення 
для створення нових партійних систем мали політичні режими, що функціонували за 
часів Радянського Союзу. А саме, «польський соціалізм», був значно «ліберальнішим», 
ніж в Україні. Це проявлялося, і в тому, що поряд з партією-гегемоном  Польською 
Об’єднаною Робітничою Партією (Polska Zjednoczona Robotnicza Partia, PZRP), 
формально, але існували й дві інші Демократична партія (Partia Demokratyczna, PD) і 
Об'єднана селянська (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, (ZSL), і у виникненні 
демократичної опозиції різного спрямовування [6], і у діяльності католицької церкви, 
яка у найгостріші моменти протистояння влади і народу, завжди була на боці 
останнього. Що ж до України, то радянський режим був значно «міцнішим», і зокрема, 
спроби української інтелігенції за часів «відлиги» створити офіційну опозиційну 
організацію Українську робітничо-селянську спілку (УРСС) закінчились масовими 
арештами та ув’язненнями її лідера Л. Лук’яненка та більшості членів.  

Отже, за умов «польського соціалізму» поляки змогли створити масове політичне 
угрупування, зберегти майже автономне положення польського костьолу, набути досвід  
політичної боротьби у різних формах – від масових страйків і демонстрацій у 1968, 
1970, 1980 рр. до підпільної роботи «Солідарності» у 1981-1989 рр.  В Україні ж 
опозиційний рух охоплював обмежене коло інтелігенції і не набув масовості до 1989 р. 
Ці відмінності будуть мати особливого значення на початку процесу трансформації 
партійної системи.       

По-друге, важливого значення для трансформації партійної системи мав і характер  
демократичного транзиту в цілому, і в Польщі, і в Україні він був принципово різним. 
Польська системна трансформація передбачала формування суверенної демократичної 
держави, з ринковою економікою в умовах консолідованої нації. Українська – 
відрізнялась бінарним характером, а саме, соціально-політичні та економічні 
перетворення необхідно було здійснювати паралельно з національно-політичними – 
розбудовою національної суверенної держави. Останнє було дуже складним завданням, 
оскільки на початку 90-х рр. XX ст. в Україні не завершився процес консолідації нації, 
а національна єдність, хоч і була підтверджена референдумом 1991 р., в екстремальних 
умовах різноманітних криз була дуже крихкою. Різний зміст системних транзитів 
детермінував і різність процесів трансформації партійних систем. Для польських 
політичних партій головна задача полягала у виборі імперативу соціально-
економічного, політичного розвитку на основі таких спільних цінностей як: 
національна суверенна держава, демократія, ринкова економіка. В Україні ж крім 
пошуків ефективної моделі соціально-економічного і політичного розвитку, 
політичним партіям слід було займатися й формуванням єдиної національної ідеї, яка б 
знаходила підтримку і на Сході, і на Заході країни, консолідуючі націю.     

По-третє, не меш вагомим для успіху трансформації партійної системи був і її тип. 
У Польщі процес утворення сучасних політичних партій відбувся органічно, тобто був 
підготовлений попереднім розвитком, а саме, плюралізацією політичного життя ще за 
часів соціалізму: виникненням масового політичного руху, формуванням «нової» еліти 
і «нового» політичного класу. Для України запровадження принципу плюралізму 
виявилося раптовими, не було обумовлено попереднім розвитком. Падіння радянського 
режиму фактично спровокувало кардинальні зміни в Україні: партійна номенклатура 
намагаючись зберегти владу погодилася на плюралізацію політичного життя і 
створення багатопартійності. На той час українська опозиція мала чітко виражений 
регіональний характер: своєрідним Українським П’Ємонтом виступив західний регіон 
України при політичній пасивності Сходу. І не зважаючи на певні успіхи (в виборах до 
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ВР в 1990 р. та до місцевих рад) [7], вона так і не змогла  подолати регіональну хворобу 
і сформувати загальнонаціональне електоральне поле, залишившись переважно 
політичним угрупуванням частини України та її окремих верст, зокрема інтелігенції.   

Отже, в Польщі процес утворення перших сучасних партій мав органічний 
характер, а в Україні, головним чином, став результатом сприятливої геополітичної 
ситуації.   

Трансформацію партійних  систем в Польщі і Україні детермінували й процедурні 
чинники. Тобто, процес взаємодії, прийняття рішень між безпосередніми учасниками 
демократичних змін громадянським суспільством та елітними групами. Важливість 
способу комунікації для демократичного транзиту підкреслювали Д. Растоу, Ф. 
Шміттер, Г. О’Доннелл, С. Хантінгтон [8].     

По-перше, чинником процедурним, що відіграв суттєву роль у трансформації 
партійної системи і Польщі, і України був процес ротації еліти та люстраційної 
практики, але в кожній країні він мав свою специфіку. В Польщі трансформація 
партійної системи починалася «з середини комуністичного режиму» (проект 
«Округлого столу»), але від фрагментованої партійної системи вдалося прийти до 
стабільної багатопартійної, основою якої сьогодні є «нові» партії, що безпосередньо не 
були пов’язані із старим режимом: «Право і справедливість», PiS та «Громадянська 
платформа», PO. Обидві партії є правоцентристськими: PiS – має консервативну 
ідеологію, PO – ліберальну [9]. Перші спроби провести люстрацію у Польщі були у 
1991 р. Але, прийняти закон і розпочати люстраційну процедуру вдалося тільки у 1997 
р., процес супроводжували гучні скандали і не було завершено. У 2005 р. «Право і 
справедливість», PiS виграла і президентські, і парламентські вибори, і запропонувала 
новий закон про люстрацію (2006 р.), що змінював процедуру, розширював коло осіб, 
тощо, але і цього разу завершити люстрацію в Польщі так і не вдалось [10]. Отже, 
люстраційна практика в Польщі мала затяжний, драматичний, незавершений характер. 
Обумовлюється це компромісним початком політичної трансформації, відсутністю 
повного масиву документів, а головне, браком політичної волі, особливо, на початку 
демократичних перетворень.       

В Україні «перехід» розпочався без ротації еліти та люстраційної практики. На 
початку змін керівні позиції зайняли реформатори з кола старої партійної 
номенклатури на чолі з Л. Кравчуком. Контреліта ж, виникла тільки за часів 
президентства Л. Кучми, була ідеологічно слабкою і не до кінця згуртованою навколо 
ідеалів демократії. Сформована із представників національно-демократичних сил та 
новостворених соціальних категорій (бізнесменів, «білих комірців») контреліта 
прийшла до влади внаслідок помаранчевої революції, але також не змогла здійснити 
політичні, економічні, культурні реформи, і через невдалі спроби реформування та 
внутрішні конфлікти взагалі втратила владу. Крім того, в Україні у другій половині 90-
х мав місце  процес «олігархізації» політичної еліти, тобто на зміну партійній 
номенклатурі в політику почав втручатися великий капітал, який прагнув реалізувати 
свої бізнес інтереси, а не національні інтереси держави, і відповідно контролювати 
політичні партії. Щодо люстрації Україні то єдиною спробою законодавчо оформити та 
провести її в нашій країні були три проекти 2005 р. запропоновані народними 
депутатами: 1) В.М. Червонієм та А.В.Шкілем, 2) Л.Г. Лук’яненко, 3) О. Тягнибоком, 
але всі вони були відхилені, не дійшовши навіть до обговорення. Отже, люстраційна 
тематика у сучасній України ніколи не була актуальним політичним трендом і 
продовжує існувати тільки у право-радикальному полі, зокрема активним прибічником 
люстрації виступає Всеукраїнське об’єднання “Свобода” та громадська організація 
“Люстрація” [11].  

 По-друге, зміна дизайну партійної системи ще один процедурний чинник вартий 
особливої уваги. В другий половині 90-х XX ст. в обох країнах відбулися спроби 
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подолати негативні наслідки перших років трансформації, а саме надмірну партійну 
діяльність. Пошуки оптимальної моделі партійної системи супроводжувались змінами 
партійного та виборчого законодавства.  Проте, зміст та наслідки цих перетворень в 
Україні і Польщі були різними. В Польщі, завдяки новому закону про політичні партії, 
прийнятому у 1997 р. та виборчої ординації 2001 р. що передбачали: зміну моделі 
реєстрації з вільної на облікову, впровадження високих прохідних порогів до Сейму 
(5% для партій і 8% для коаліцій), а також введення механізму прямого державного 
фінансування при обмеженні приватних засобів, передбачених на утримання 
політичних партій вдалося досягти певної концентрації та стабілізації партійної сцени 
[12]. В Україні ж крім прийняття Закону про політичні партії в 2001 р., відбувалась 
зміна виборчого законодавство фактично напередодні кожних парламентських 
кампаній протягом 2002-2012 рр. (виключення вибори 2006 р. та 2007 р.) [13]. 
Відповідно така політика не могла привести до вирішення основних проблем: 
домінування виконавчої влади в системні державного управління, низький рівень 
довіри до політичних партій в українському суспільстві, ідеологічну розмитість, 
регіональне розмежування електорату, тощо. І основна причина цих невдач полягає, в 
тому, що реформування політичної системи в цілому, і партійної сцени, зокрема, в 
Україні відбувалося  переважно в інтересах «партії влади», яка на перше місце ставила 
свої власні, а не національні інтереси. В першій половині 90-х XX ст. впливові 
політичні актори, представлені «старою» партійно-промисловою номенклатурою, 
намагалися зберегти мажоритарну модель, що сприяла атомізації партійної системи. З 
кінця 90-х рр., коли перерозподіл основних національних багатств був завершеним, в 
Україні сформувався великий олігархічний капітал, що почав проникати (а, фактично) 
зростатися із політикою в інтересах цих нових угрупувань змінювались і правила гри: 
вводиться спочатку змішана (кампанія 2002 р.), а потім повністю пропорційна система 
із закритими списками (вибори 2006, 2007 рр.), у 2012 р. знов змішана.    

Таким чином, визначені чинники обумовили й різні наслідки трансформації. А 
саме, обидві країни, за класичною типологію Дж. Сарторі, можна віднести до партійних 
систем «поміркованого (обмеженого) плюралізму» із виразним домінування 4-5 партій. 
Проте, діюча модель плюралізму в Україні, за гучним висловленням А.Ф. Колодій є 
«безсильним плюралізмом», тобто не зважаючи на існуючу багатопартійність, 
президентську модель республіки реальна влада в Україні належить не партіям, а 
окремим фінансово-промисловим групам, які через створені політичні проекти 
реалізують власні, а не національні інтереси. Отже, українська партійна система 
відзначається високим ступенем «олігархізації», ідеологічною поляризацією, причому 
за регіональним чинником та розмитістю, при певних сталих позиціях лівих сил, що 
мають і антисистемні гасла.  

Польська ж партійна система «поміркованого плюралізму» сьогодні досягла 
певної стабілізації та концентрації. Політичні партії є активними суб’єктами державної 
політики та здійснення влади. Можна констатувати певну розмитість ідеологічного 
спектру, але при цьому відсутність антисистемних партій. Характерною рисою 
польської політичної сцени є також наявність сильної політичної еліти при політично 
слабкому суспільстві, що й обумовлює високій рівень медіалізації, тобто залежності 
польської політики від політтехнологій та відсутність сталого партійного електорату.  

Враховуючи все вище зазначене можна констатувати, що створена нова модель 
партійної системи в України є достатньо неефективним політичним інститутом. 
Вивчення польського досвіду, дозволило виділити наступні рекомендації, 
впровадження яких, на наш погляд, допоможе подолати основні негативні наслідки 
процесу трансформації. 

По-перше, в Україні слід запровадити відкриті партійні списки з преференціями. 
Це дозволить кандидатам, які мали з початку «непрохідні місця», але користувалися 
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значною повагою виборців, потрапити до Верховної Ради України; натомість 
кандидати, що не отримали суспільного визнання, але потрапили на «прохідну 
позицію» у списку, залишаться поза парламентом. 

По-друге, задля подолання процесу «олігархізації» політичної системи розробити 
та запровадити систему прямого державного фінансування та обмежити приватні 
дотації на утримання політичних партій. Посилити контроль за використанням 
партіями цих коштів, за допомогою періодичної звітності. 

По-третє, ввести систему загальнонаціонального голосування за регіональними 
списками, як це було у Польщі до зміни виборчої ординації 2001 р. що буде сприяти 
подоланню диспропорційності регіонального представництва у Верховній Раді 
України.  

По-четверте, всі вище зазначені пропозиції внести до виборчого кодексу,  
прийняти його і не змінювати виборче законодавство перед кожною кампанією.   

 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется процесс создания новых партийных систем в Польше и 
Украине на основе принципа плюрализма. Выделено и охарактеризовано структурные 
и процедурные факторы, которые детерминировали эти изменения и привели к 
созданию подобных по форме моделей партийных систем и в Польше, и в Украине. 
Доказано, что аналогичные по форме польская и украинская партийные системы 
«умеренного плюрализма» принципиально по-разному функционируют. В Польше 
такая модель обеспечивает достаточно высокую степень стабильности политической 
системы в целом и создает условия политическим партиям влиять на государственную 
политику, представляя интересы всего общества. Партийная система Украины, 
наоборот отличается высокой степенью «олигархизации», невозможностью партий 
быть субъектами политического процесса, а именно формировать и представлять 
национальные интересы, осуществлять управление. 

Ключевые слова: трансформация, партийная система, структурные и 
процедурные факторы. 

 
SUMMARY 

The article explores the process of creating new party systems in Poland and Ukraine on 
the basis of pluralism principles. Structural and procedural factors that determined these 
changes and led to such models in Poland and Ukraine are highlighted and characterized. It is 
proved that similar by structure Polish and Ukrainian party systems of "moderate pluralism" 
function in fundamentally different way. In Poland, this model provides a sufficiently high 
degree of stability of the political system in general and creates conditions for political parties 
to influence government policy, presenting interests of whole society. Party system in 
Ukraine, on the contrary has a high degree of «oligarchization», parties are unable to be a part 
of political process, in particular to form and represent national interests, to maintain control.  

Keywords: transformation, party system, structural and procedural factors. 
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ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Ю.О.Коваль  
 
АНОТАЦІЯ 

Представлене дослідження аналізує вплив громадянського суспільства на 
формування місцевого самоврядування у контексті теоретико-методологічних підходів. 
Визначено, що місцеве самоврядування є інститутом громадянського суспільства, який 
відображає стабільність та сталість суспільства. Доведено, що місцеве самоврядування 
являє собою складну модель представницької демократії, що відображає соціально-
економічні й культурні зв’язки єдності суспільства, інститутів представницької 
демократії та державної влади. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, громадянське суспільство, 
представницька демократія, місцева громада, державна влада 
 

Суспільно-політичний розвиток третього тисячоліття проходить під знаком 
розширення повноважень місцевого самоврядування як політичного інституту і форми 
державної політики на місцях (переважна більшість конституцій розвинених країн світу 
закріплює за місцевою громадою право формувати владу на місцях). Результатом 
такого розвитку є поява місцевого самоврядування як окремого інституту 
недержавного господарювання на певній території, але в межах цієї ж самої держави. 
Проте, розширення повноважень місцевого самоврядування ставить перед державою і 
громадою низьку складних і дискусійних запитань, а саме: чи є делегування 
центральною владою частини своїх повноважень місцевому самоврядуванню 
реалізацією принципу представницької демократії й чи є місцева громада 
компетентною при вирішенні місцевих питань. З однієї сторони, на думку А. Арініна, 
влада, що створює «умови для розвитку особистості, дозволяє особистості власноруч 
вирішувати певні задачі, то така влада наповнює суспільство харизматичною енергією, 
що дозволяє суспільству бути активним, стабільним і динамічним», тобто – залучати як 
можна більше активних громадян у сферу місцевого самоврядування [1]. Але, з іншої 
сторони, на думку Б. Андресюка, динамічне суспільство є конфліктним, оскільки в 
ньому індивідуальна ініціатива дорівнює реалізації власного інтересу [2]. У свою чергу, 
дослідник В. Григор’єв пропонує вести мову про участь громадянського суспільства, 
яке має відігравати одночасно три ролі – стабілізуючу (щоб сфера приватних інтересів 
не переросла у державну політику), інтегруючу (реалізації загальної мети) і 
комунікаційну (налагодження комунікації між центральним урядом та суспільством) 
[3]. Саме реалізація громадянським суспільством названих функцій повинна дещо 
послабити негативні явища соціальних конфліктів, але це не означає, на думку Б. 
Андресюка, що громадянське суспільство можна розглядати як засіб попередження 
конфліктів [4]. 

На нашу думку, переважна більшість досліджень місця громадянського 
суспільства у місцевому самоврядування зводять взаємодію між ними у формат вибору 
певної моделі співпраці, де ні держава, ні суспільство не мають вирішальної ролі у 
реалізації власних інтересів. Взагалі, така логіка не нова в політичні науці, також, на 
нашу думку, погляди вже згадуваних нами А. Арініна і Б. Андресюка багато в чому 
розвивають погляди Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є на питання 
концептуалізації «громадянського суспільства», проте у контексті сучасних умов [5]. У 
роботах названих класиків політичної думку, на нашу думку, громадянське суспільство 
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розглядається як складова державної політики, що формує собою ефективний інститут 
місцевого самоврядування з метою вирішення місцевих питань власними ресурсами і 
без втручання адміністративного апарату центрального уряду. Це означає, що місцеве 
самоврядування хоча і виступає зі сторони права як автономна одиниця, так чи інакше 
воно залишається структурним елементом державної влади, а це в свою чергу викликає 
дві теоретико-методологічні дискусії. По-перше, якщо місцеве самоврядування є 
інститутом громадянського суспільства, то відповідно до правових і юридичних наук 
головне питання участі громадян зводиться тільки у проблемі формування інститутів 
місцевого самоврядування, визначення функціональних зобов’язань та встановлення 
певного регламенту роботи інститутів представницької демократії на місцях. По-друге, 
якщо місцеве самоврядування є елементом державної політики, і не зважаючи на те, що 
держава має обмежений вплив на формування місцевого самоврядування, виконання 
своїх функціональних зобов’язань буде викликати у місцевого самоврядування 
дублювання функцій з центральною владою й дуже гострим постане питання звернення 
місцевої влади з проханням трансфертів з державного бюджету. Отже, місцеве 
самоврядування в такому випадку також виступає найменшою одиницею державної 
влади, проте у ролі структурного елементом центрального уряду.  

Таким чином, з наведеного виходить, що центральне питання дослідження є 
форма участі громадянського суспільства у роботі місцевого самоврядування за 
ситуації, коли місцеве самоврядування являє собою інститут, що сформований 
громадянським суспільством для вирішення певних місцевих питань без втручання 
центрального уряду, або залишається продовженням влади центрального уряду. 
Особливо гостре останнє питання стоїть в Україні, яка обрала вектор євроінтеграції, 
котрий ставить перед державою нові виклики у формуванні сталого громадянського 
суспільства, котрого на думку і громадян, і політиків, і вчених – поки що немає, і 
додають також, що не може бути особливо за сучасних умов гострої соціально-
економічної кризи.  

Названий песимізм багато в чому відкидає позитив так званого розширеного 
самоврядування, де місцева влада є інститутом громадянського суспільства і має право 
на власну податкову політики, право на формування місцевого бюджету, і головне все 
це проходить під активним громадським контролем. Проте, варто зауважити, що в 
умовах перехідного стану в Україні, модель розширеного місцевого самоврядування 
буде залишатися ідеальною, тобто такою, що складно чи обмежено реалізується.  

На думку вітчизняного дослідника В. Григор’єва однією з причин наведеного 
вище обмеження в реалізації розширеного місцевого самоврядування в Україні є факт 
того, що вітчизняна наука ще не виробила єдиного теоретико-методологічного підходу 
відносно громадянського суспільства, який дозволив би виявити основні 
закономірності виникнення, становлення й функціонування громадянського 
суспільства в українській умовах [5]. На нашу думку, попередній джерельний аналіз 
дозволив виявити, що в умовах України, дослідники і політики вважають за потрібним 
взяти за ідеальну модель громадянського суспільства досвід певної країни, і вести 
риторики з приводу того, що в Україні не існує інститутів сталої демократії, 
громадянське суспільство демонструє пасивність, а центральний уряд взагалі вбачає в 
ньому загрозу і впроваджує тезу, що громадянське суспільство варто формувати 
зверху. Доказом такої тези, на нашу думку, може слугувати відсутність у Конституції 
України терміну «громадянське суспільство», так і відсутність «громадянського 
суспільства» як певного юридичного явища в інших нормативно-правових актах 
України.  

На нашу думку, задля визначення місця громадянського суспільства в суспільно-
політичних процесах варто розуміти, що воно за К. Марксом, акумулює в собі усю 
сферу соціальних інтересів, як приватних, так і групових, і тому не можна розділяти 
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громадянське суспільство на індивідуальний інтерес (оскільки він найчастіше 
реалізується через групи тиску) та соціальну сферу (оскільки громадянське суспільство 
це не тільки активні його члени, чи пасивні його члени, а взагалі все суспільство, що діє 
в соціально-політичній комунікації) [6]. Отже, на думку В. Сіренко, громадянське 
суспільство змінює своє положення в залежності від: 

- сфери реалізації потреб (групові, індивідуальні); 
- засобів реалізації потреб (аналіз рівня комунікації між членами групи); 
- свідомості дій в громадянському суспільстві при реалізації потреб (наявні, 

приховані) [7]. 
Наведений підхід дозволяє нам усвідомити, що першоосновою громадянського 

суспільства є внутрішньогрупова мобільність громадян, і тільки потім, на нашу думку, 
мобільність держави та громадянського суспільства. Отже, на перший план має 
виходити власно взаємодія індивідів між собою. Саме після утворення в суспільстві 
певних соціальних, економічних, культурних та інших зв’язків між громадянами 
формує відповідний формат інститутів та моделі взаємодії з державою (саме від цього 
залежить рівень автономності місцевого самоврядування від центрального уряду). 
Іншими словами, ініціатива має утворюватися від того, наскільки індивіди розуміють 
власні потреби. Місцеве самоврядування в такому випадку виступає як 
інституціональне оформлення і закріплення внутрішньогрупових соціальних, 
культурних, економічних, політичних  зв’язків. Тобто, на нашу думку, місцеве 
самоврядування тут є компромісною моделлю, котра з однієї сторони вирішує 
індивідуальні питання, а з іншої сторони залучає громадян до державної влади. Але тут 
варто розуміти, що місцеве самоврядування в цьому випадку не є панацеєю що вирішує 
всі соціально-політичні питання. Навпаки, в деяких випадках може тільки 
поглиблювати існуючі [8]. Тому, виходом з такої ситуації могло стати правове 
оформлення орієнтирів формування місцевого самоврядування, та хоча б на 
декларативному рівні закріплювати такий форму участі громадян, яка б хоча б на рівні 
громадських комісій дозволила б місцевій громаді брати участь у вирішенні місцевих 
соціально-політичних та інших питань. 

В умовах України назване вище інституціональне оформлення, на думку В. 
Григор’єва та М. Орзиха, Конституція України (ст. 3,14, 19, 23, 36, 38, 46, 48, 60)  може 
лише зобразити законотворчі рамки створення громадянського суспільства, але 
механізм місцевого самоврядування в цьому випадку являє собою складну, незрозумілу 
пересічним громадянам систему представництва інтересів [9]. І взагалі, риторика влади 
в цьому випадку вбачає дихотомію – посилання до створення активного 
громадянського суспільства розуміється як «занепад держави», і навпаки, послаблення 
ролі громадянського суспільства також посилює «занепад держави», бо громадяни не 
маючи доступу до влади маргіналізуються і влада втрачає свою легітимність [10].  

Але, як показує практика зарубіжних країн, держава не зникає в умовах 
громадянського суспільства, а навпаки, більш ефективно виконує свої функції, бо її 
роль змінюється принципово, і відходить від адміністративно-правової до 
процесуально-правової. Різниця полягає в тому, що держава в останньому випадку 
виконує організаційну функцію правого регламентування взаємовідносин, взаємодії 
суспільства з державою. Саме це, на нашу думку, і відображає Конституція Україні, і 
взагалі, на нашу думку, основний закон за своєю логікою не потрібен мати за мету 
формування громадянського суспільства та інститутів представницької демократії. 
Доказом цієї тези слугує аксіома, що головна мета громадянського суспільства це 
виконання державою прав людини, і на думку М. Баймурова, саме місцеве 
самоврядування формує локальну систему не тільки з захисту, але й з моніторингу та 
контролю дотримання прав людини [11]. Тобто, місцеве самоврядування не зважаючи 
на те, що являє собою інститут громадянського суспільства з навантаженням та 
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функціональними обов’язками «мікро уряду» не протиставляється державній владі, а 
навпаки, має утворювати з нею стійку, мобільну систему взаємовідносин задля 
реалізації спільної мети – добробуту громадян.  

Отже, вивчення місцевого самоврядування як провідного інституту 
громадянського суспільства формує перед дослідником нові задачі евристичного 
пошуку, серед яких є як впровадження полідисциплінарної методології, так і вирішення 
проблеми концептуалізації місцевого самоврядування як інституту громадянського 
суспільства [12]. Розгляд останнього, на думку В. Григорьєва, ведеться в роботах О. 
Батанова, О. Петришина, В. Речицького та інших, проте, варто зауважити, що сенс 
місцевого самоврядування полягає ще й у тому, щоб якомога більше людей зацікавити 
справами суспільства [13]. Як ми вже зазначали, провідним елементом ефективної 
роботи місцевого самоврядування є активність місцевої громади. Відомий дослідник М. 
Божинов із цього приводу зазначає, що поняття і громадянського суспільства у сенсі їх 
породження громадою і громадською активністю набуває дещо іншої інтерпретації, 
аніж за тих соціально-політичних умов, коли все політичне життя визначається на рівні 
центральної державної влади; громадянське суспільство створюється не просто 
«знизу», а перш за все через громади з їх засадничим принципом самоврядування [14]. 
На практиці це означає, що місцеве самоврядування, місцева громада виступають і 
центральний уряд мають виступати єдиним компонентом представницької демократії. 
В свою чергу, зазначена логіка формує перед дослідником задачу аналізу 
конституційного механізму забезпечення такої єдності. На думку М. Бондара, місцеве 
самоврядування і так є «інституційним засобом реалізації громадянського суспільства», 
без розвитку якого неможливе ні становлення громадянського суспільства, ні 
забезпечення свободи і прав особи й громадянського суспільства, тому задача 
центрального уряду забезпечити місцеве самоврядування відповідними ресурсами для 
реалізації цієї мети [15].  

Світовий досвід діяльності місцевого самоврядування, на нашу думку свідчить 
про те, що результатом його успішності є перехід від вертикальної системи до 
горизонтальної, яка залучає більшість населення до участі у вирішенні місцевих 
питань. Для цього необхідно визначити чіткі функції місцевого самоврядування, 
центральної влади на рівні конституції та інших нормативно-правових актів. І головне, 
встановити чіткі та зрозумілі орієнтири розвитку громадянського суспільства та надати 
йому право утворювати ефективний, стабільний та компетентний інститут місцевого 
самоврядування. При цьому варто зауважити, що в цілому успішність місцевого 
самоврядування зводиться не тільки до популярних ідей незалежності місцевих 
бюджетів, зменшення відрахувань до центрального бюджету і взагалі невтручання 
центральної влади у кадрову та іншу політику місцевого самоврядування (принцип 
субсидіарності) [16]. Також, ефективність місцевого самоврядування багато в чому 
залежить від активної позиції громадянського суспільства. Така залежність 
пояснюється тим, що місцеве самоврядування відбиває собою систему взаємозв’язків 
між членами громадянського суспільства [17]. Тобто, роль громадянського суспільства 
при формуванні місцевого самоврядування є вирішальною, і взагалі, саме створення 
громадянським суспільством сталого місцевого самоврядування додає йому нових 
імпульсів розвитку та визначає інструментарій здійснення влади і реалізації інтересів 
громадянського суспільства на місцях. 

Таким чином, підсумовуючи результати дослідження варто зазначити, що місцеве 
самоврядування це автономний у своїх рішень політичний інститут, у фундаменті якого 
знаходиться стабільне громадянське суспільство, яке власною енергією активності 
спонукає центральну владу делегувати частину своїх повноважень на місця. Проте, 
громадянське суспільство є результатом культурного, політичного, економічного, 
соціального тощо розвитку суспільства, і тому, саме воно виступає ініціатором 
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творення інститутів представницької демократії. В інших випадках, місцеве 
самоврядування може змінювати свою роль залежності від центральної влади по лінії: 
механічна залежність (повна залежність) й обмежено-автономна (може мати право на 
місцеві податки і бюджети, проте рівень відрахувань до центрального бюджету 
залишається значним) [18].  

З іншої сторони, недостатня розвиненість структури самого громадянського 
суспільства, пасивність громадських організацій навіть за умов декларування державою 
принципів та орієнтирів місцевого самоврядування перетворюють громадянське 
суспільство на маргінальну групу, оскільки наявність місцевого самоврядування не 
означає відсутність наявності вертикальної системи внутрішньо інституціональних 
зв’язків. Тому, на нашу думку, до енергії активної участі громадян варто додати її 
орієнтацію на утворення стійких горизонтальних зв’язків, бо саме вони дозволяють 
більшій кількості громадян здійснювати своє право на учать у політичному житті. 
Наведена теза означає, що при цьому докорінно змінюється уява місцевого 
самоврядування як інституту громадянського суспільства. В цьому випадку на перший 
план виходить зміна орієнтацій теоретичних підходів, які аналізують суто механічний, 
тобто правовий аспект участі громадян у місцевому самоврядуванні й визначення 
правових засад діяльності місцевого самоврядування. Названа ситуація потребує 
включення до аналізу як спонукальних мотивів участі громадян, так і біль змістовний 
аналіз загроз та орієнтирів, які несе в собі ціннісна орієнтація громадянського 
суспільства при реалізації свого права на політичну участь у форматі місцевого 
самоврядування. Саме цьому аспекту впливу громадянського суспільства на місцеве 
самоврядування будуть присвячені наші наступні наукові дослідження і розробки. 

 
РЕЗЮМЕ 

Представленное исследование анализирует влияние гражданского общества на 
формирование местного самоуправления в контексте теоретико-методологических 
подходов. Определено, что местное самоуправление является институтом гражданского 
общества, который отображает его стабильность и устойчивость. Доказано, что местное 
самоуправление представляет собой сложную модель представительской демократии, 
которая отображает социально-экономические и культурные связи единства общества, 
институтов представительской демократии и государственной власти. 
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SUMMARY 

The presented research analyzes influence of civil society on formation of local 
government in a context of teoretiko-methodological approaches. It is defined that the local 
government is institute of civil society which displays its stability and stability. It is proved 
that the local government represents difficult model of representative democracy which 
displays social and economic and cultural ties of unity of society, institutes of representative 
democracy and the government. 
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ГЕНЕРАЛІЗОВАНА ДОВІРА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

 
В.Ф. Кокорський, О.І. Кокорська 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті досліджуються місце та стан генералізованої довіри у ціннісній системі 
вітчизняного соціуму, його чинники і перспективи. В ході аналізу були використані  
результати Європейського соціального дослідження за 2005-2011 роки. Автори 
спиралися на підхід, який розробили А.Селігмен, Ф.Фукуяма, Е.Усланер і Д.Стол. 
Зроблено висновок, що вкорінення і поширення довіри в Україні має стати спільною 
справою і окремих громадян, і суспільства загалом, і державних інститутів. 

Ключові слова: довіра, мораль, генералізована довіра, цінності. 
 
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування громадянської 

політичної культури. Як зазначають дослідники трансформаційних процесів, саме її 
стан суттєво впливає на становлення сучасних інститутів політичної системи, і тільки 
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вона робить демократію усталеною. Визначаючи культурні цінності, що сприяють 
розвитку останньої, науковці завжди згадують довіру, яка, на думку багатьох з них, 
взагалі є ключовою  характеристикою політичної культури. Адже саме через неї 
посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості 
для кооперації.  

На думку антропологів і соціологів,  основоположна, базова довіра до світу, яка 
формується насамперед у дитинстві, складає необхідну передумову суспільного 
порядку. Вона спирається на передбачуваність рутинної практики, засновану на 
усвідомленні соціальних правил і ролей, та пов’язану з їх дотриманням “онтологічну 
безпеку”, постаючи важливою умовою усталеності життя. Її значущість особливо 
очевидна в глобалізованому світі, де зростання географічної мобільності, культурного, 
етнічного та релігійного змішування, розмаїття поглядів і стилів життя вимагає і 
вможливлює розвиток ресурсу, що допомагає поєднати людські відмінності.  

Ним і стає абстрактна генералізована форма довіри, широка настільки, щоб бути 
використаною стосовно багатьох різних соціальних ситуацій, незалежно від особистого 
ставлення до «іншого». Відповідно, надзвичайно інтенсивна, «товста» або 
конкретизована довіра з її вузьким радіусом, практикована в закритих колах осіб зі 
спільними інтересами, має зменшитися, тоді як менш інтенсивна, «тонка», з більш 
широким радіусом – зрости. Адже саме перша значно сприятливіша для демократії 
порівняно з другою [1]. Крім того, сучасне суспільство засноване на інститутах, 
передусім ринку і держави, які залежать від повсякденних взаємодій між незнайомими 
та несхожими людьми. А отже воно потребує поширення позагрупової довіри [2]. 

Впевненість в "собіподібності" тих, хто об'єднаний поняттям "ми" та "свої", є 
основою солідарності суспільства та   формування “соціального капіталу” — мережі 
груп, асоціацій, об’єднань, що створюються на добровільних засадах і сприяють 
активізації залученості особистості в процес вирішення загальносуспільних справ. Без 
довіри, базованої на спільних інтересах та цінностях, неможливо впровадити ефективну 
комунікацію між суспільством і владою, суб’єктами влади, різними прошарками 
соціуму. Крім того, її відсутність перешкоджає дотриманню демократичних правил гри. 
Толерантність, як одна з важливих цінностей громадянської культури, також 
породжується довірою.  

Своєю чергою, недовіра викликає ерозію соціального капіталу, обертається 
атомізацією суспільства, ізоляцією індивідів, упередженим  ставленням до іншої точки 
зору, а в політичній сфері – апатією, відчуженням від структур влади, ігноруванням 
політичних інститутів, а отже втратою можливостей впливати на рішення, які приймає 
держава.  

Останніми роками різні аспекти довіри стосовно українського соціуму 
досліджувалися в працях Є. Головахи, Н. Паніної, О.Злобіної, С. Макеєва  та інших 
вітчизняних дослідників. Однак їх праці не покривають цю досить масштабну і 
різнопланову тему та не дають відповіді на усі пов’язані з нею запитання. Зокрема, як і 
багато західних науковців, вони не розрізняють між собою генералізований 
(узагальнений) і конкретизований (стратегічно-раціональний та ідентичнісно-груповий) 
прояви довіри, відтворення яких в політиці має різні масштаби, прояви і наслідки. 
Перший – абстрактний – істотно відмінний від другого – конкретного, поширюючись 
на особисто незнайомих людей, щодо репутації яких немає прямої достовірної 
інформації.  

Метою запропонованої статті є  з’ясування у загальноєвропейському контексті 
місця та стану генералізованої довіри в системі цінностей українського суспільства, та 
чинників, що впливають на нього і його перспективи. В процесі аналізу авторами були 
використані  результати Європейського соціального дослідження за 2005, 2007, 2009 і 
2011 роки. 
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Згідно з загальноприйнятною позицією, довіра як така за своєю сутністю — це 
віра в надійність людини або системи, впевненність індивіда, групи, суспільства, нації в 
тому, що оточуючий світ не має намірів причинити їм шкоду [3].  Генералізованою 
вона стає  тоді, коли в її коло включаються віддалені та несхожі інші, відображаючи 
зв’язки, котрі поєднують людей в суспільстві, а також економічних та етнічних групах, 
релігіях і расах [4].  

Вимірювання такої узагальненої довіри здійснюється за допомогою 
запропонованого М.Розенбергом [5] стандартного запитання: «Як ви гадаєте, в цілому 
більшості людей можна довіряти чи варто бути обережним, маючи справу з людьми?» 
У Європейському соціальному дослідженні, до якого Україна долучилася з 2005 року, 
використовується масштаб відповіді з 11 пунктами, де 0 вказує на самий низький 
(потрібно бути обережним) і 10 – найвищий (більшості людей можна довіряти) рівень. 
Опубліковані результати (Таблиця 1) [6] дають змогу порівнювати вітчизняні 
показники за відповідним параметром у його динаміці з даними в інших державах, 
включених у дослідження.  

Тут, щоправда, за справедливим зауваженням М.Палдема, треба зважати на те, що 
хоча генералізована довіра для суспільства загалом раціональна,  але при цьому кожна 
країна має свій допустимий її рівень. Якщо у когось з громадян він вищий, то перед 
нами «маля», яке експлуатується іншими людьми. В протилежному випадку – «цинік», 
котрий створює проблеми і додаткові витрати іншим людям. Більшість прагне  мати 
справу з розумними реалістами, які наближаються до середньозважених показників [7]. 

З наведеної таблиці видно, що стан генералізованої довіри, її раціональність і 
динаміка в Україні є не надто втішними, хоча схожа ситуація спостерігається і в інших 
посткомуністичних країнах. Загалом вони утворили досить компактну групу в сенсі 
особливостей цілісного сприйняття населенням соціальних взаємодій як безпечних або 
небезпечних. Йдеться про баланс довіри-недовіри до соціального простору загалом, 
показником якого були відповіді на запитання про магістральну стратегію взаємодії з 
оточенням. Характерно, що найвищий рівень довіри зафіксований в суспільствах чітко 
окресленого соціокультурного ареалу: в данців, норвежців, фінів, шведів він перевищує 
6 балів. Тут його гарантом постає висока стабільність життя, яка підтримує відчуття 
соціального порядку і психологічно відтворюється у сприйнятті суспільного простору 
як безпечного. Найнижчі показники разом з Україною демонструють держави 
колишнього радянського блоку – Болгарія, Польща, Росія, Словенія, Словаччина, Чехія, 
Угорщина, які ледве наближаються до 4,5 балів. 

Як можна пояснити такі значні відмінності генералізованої довіри в межах 
континенту?  Один з впливових у західній політичній науці теоретичних підходів [8], 
представлений А.Селігменом, Ф.Фукуямою і найбільш послідовно  –   Е.Усланером,  
пропонує робити це через її аналіз як моральної цінності, проявом якої є віра у те, що 
особисто незнайомі люди заслуговують на нашу довіру незалежно від конкретних 
життєвих подій, оскільки поділяють з нами фундаментальні моральні приписи і не 
прагнуть обдурити нас. Саме у такому вигляді вона пов’язує індивідів у моральну 
спільноту. Це не означає спільності їх політичних чи ідеологічних позицій, релігійних 
вірувань, але передбачає більш глибинні спільні риси людини і суспільства [9].  

 
Таблиця 1.  

Стан генералізованої довіри в країнах Європи. 
 

Країни 2005 2007 2009 2011 

Австрія 5,18 5,11 - - 
Бельгія 4,79 4,98 5,13 5,04 
Болгарія - 3,35 3,45 3,51 
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Велика Британія 5,18 5,37 5,29 5,35 
Греція 3,82 - 3,92 4,02 
Данія 6,76 7,02 6,92 6,84 
Естонія 5,18 5,34 5,44 5,67 
Ізраїль - - 5,29 5,13 
Ірландія 5,84 5,36 - 5,25 
Ісландія 6,37 - - - 
Іспанія 4,89 5,10 4,94 5,08 
Кіпр - 4,19 4,48 3,79 
Латвія - 4,47 4,10 - 
Люксембург 5,02 - - - 
Нідерланди 5,84 5,76 5,96 6,02 
Німеччина 4,82 4,77 4,94 4,73 
Норвегія 6,63 6,82 6,62 6,66 
Польща 3,59 4,07 4,13 4,36 
Португалія 3,92 4,06 3,65 3,73 
Росія - 3,91 3,98 4,19 
Румунія - 4,07 3,82 - 
Словаччина 4,02 4,29 4,14 4,51 
Словенія 4,13 4,06 4,32 3,94 
Туреччина - - 2,34 - 
Угорщина  4,11 4,33 4,09 4,48 
Україна  4,45 4,14 4,11 4,22 
Фінляндія 6,52 6,57 6,45 6,50 
Франція  4,53 4,45 4,46 4,31 
Хорватія - - 4,29 4,64 
Чехія  4,28 - 4,80 4,59 
Швейцарія 5,71 5,68 5,72 5,64 
Швеція 6,05 6,28 6,35 6,34 

 
На думку Ф.Фукуями, довіра як моральний ресурс виникає тоді, коли «спільнота 

поділяє ряд моральних цінностей таким чином, щоб створити регулярні очікування 
передбачуваної і чесної поведінки» [10]. За А.Селігменом, вона заснована на «вірі у 
доброзичливість інших і їх особисту совісність» [11].  

В країнах зі значною кількістю довірливих людей, зауважують західні дослідники, 
краще функціонують уряди і розвивається економіка, більш відкриті ринки та 
активніша перерозподільча політика, менше корупції тощо. Те, що їх вирізняє – це, 
передусім, рівень економічної рівності, властивий саме країнам північної Європи, де, як 
ми вже вказували, рівень генералізованої довіри найвищий. 

Е.Усланер наполягає на стійкості та беззаперечності закладених у дитинстві 
моральних цінностей, а отже незмінності довіри протягом тривалого часу. Її носіям 
властиве оптимістичне уявлення про світ, переконаність в тому, що його можна 
покращити власними діями. Навіть у випадку обману, ризику та програшу вони 
налаштовані на тимчасовість невдач і їх подальше подолання спільними з іншими 
людьми зусиллями. Довіра може підвищуватися і падати, передусім у відповідь на 
економічні умови, котрі забезпечують грунт для оптимізму [12]. 

Якщо спиратися на логіку викладеного вище підходу у поясненні стану 
генералізованої довіри в Україні, то очевидно, що вона не стала моральною цінністю 
для більшості співгромадян. Їх моральність загалом також породжує занепокоєння, 
слугуючи додатковим чинником масштабної недовіри, на що вказують показники 
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відповіді на ще одне запитання з Європейського соціального дослідження (Таблиця 2) 
[13]. 

 
Таблиця 2.  

Рівень моральності європейців 
 

Країни 2005 2007 2009 2011 
Австрія 5,90 5,76 - - 
Бельгія 5,61 5,76 5,91 5,87 
Болгарія - 4,50 4,31 4,38 
Велика Британія 5,59 5,76 5,69 5,60 
Греція 3,68 - 3,69 3,93 
Данія 7,31 7,33 7,27 7,18 
Естонія 5,44 5,64 5,80 6,13 
Ізраїль - - 5,49 5,23 
Ірландія 6,09 5,91 - 5,84 
Ісландія 6,90 - - - 
Іспанія 5,22 5,41 5,32 5,27 
Кіпр - 4,90 4,81 4,09 
Латвія - 5,19 5,31 - 
Люксембург 5,64 - - - 
Нідерланди 6,24 6,28 6,40 6,49 
Німеччина 5,74 5,79 5,94 5,89 
Норвегія 6,93 7,02 6,89 6,95 
Польща 4,58 4,77 4,88 5,04 
Португалія 4,83 4,73 5,01 4,97 
Росія - 4,81 4,99 5,08 
Румунія - 3,81 3,71 - 
Словаччина 4,50 4,70 4,67 4,89 
Словенія 4,77 4,87 4,99 4,49 
Туреччина - - 3,06 - 
Угорщина  4,55 4,71 4,58 4,84 
Україна  4,79 4,64 4,46 4,56 
Фінляндія 6,82 6,89 6,78 6,76 
Франція  5,62 5,84 5,80 5,80 
Хорватія - - 4,55 4,89 
Чехія  5,23 - 5,33 5,13 
Швейцарія 6,41 6,51 6,39 6,41 
Швеція 6,53 6,63 6,66 6,70 

 
Сформульоване воно наступни чином: «Як Ви вважаєте, більшість людей 

намагатимуться використати або ошукати Вас, якщо будуть мати нагоду, чи вони 
будуть старатися поводити себе чесно та порядно?» Тут 0 позначає схильність до  
використаня чи ошуканства, а 10 – налаштованість на чесну і порядну поведінку. 

Тут спостерігається загалом аналогічна зі станом генералізованої довіри картина 
щодо очікувань чесного, порядного відношення з боку інших людей. Якщо 
переконаність громадян Північної  Європи в тому, що більшість складають саме такі 
індивіди, знаходиться у межах від 7,18 – 7,31 (Данія) до 6,53 – 6,70 (Швеція), то у 
посткомуністичному світі загалом складає менше 5 балів (Україна – 4,46 - 4,79).  
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Відтворену у таблиці 2 моральну деморалізованість співвітчизників, їх орієнтацію 
на раціональність недовіри ще у 2002 році в статті «Феномен «аморальної більшості» в 
українському суспільстві: пострадянська трансформація масових уявлень про норми 
соціальної поведінки» [14] зафіксував відомий вітчизняний соціолог Є.Головаха. На 
його думку, руйнування засад довіри і соціального капіталу, поваги та відповідальності 
за свої вчинки перед іншими людьми відбулося внаслідок поширення в суспільстві 
соціального цинізму. Для більшості дорослого населення країни у ХХІ столітті 
характерна позиція недовіри до співгромадян, підозри у нечесності та здатності 
обманювати задля вигоди.  

Йдеться про те, що ми одне одного оцінюємопереважно як людей аморальних. 
Тобто якийсь усереднений громадянин України оцінює іншого усередненого 
громадянина як аморального суб’єкта. Така самооцінка засвідчує формування 
феномену «аморальної більшості». Його сутність полягає в тому, що моральні норми 
людської порядності та відповідальності, що регулюють повсякденну поведінку 
громадян, їх взаємовідносини у різних ситуаціях спілкування і діяльності, 
розглядаються більшістю дорослого населення як норми поведінки моральних 
аутсайдерів. За попередні роки вона явно зміцніла і вже близька до того, аби стати 
«кваліфікованою більшістю», здатною підняти «моральну революцію», створивши 
суспільний лад, у якому чесність та порядність перестануть сприйматися як моральні 
орієнтири соціальної поведінки. Залишилося тільки «дочекатися» появи відверто 
цинічного харизматичного лідера, спроможного конвертувати масове зневажання 
моральних норм у новий суспільний лад, конструйований на запереченні 
загальнолюдської моралі. 

Дослідник підкреслював, що, як випливає із соціологічних досліджень, 
проведених у 1982 (тобто ще за часів СРСР) та 2002 роках Інститутом соціології 
НАНУ, впродовж останніх двадцяти років на вітчизняних теренах відбулася 
оксамитова «моральна революція». Її основна причина – руйнування усталених засад 
життя громадян, наслідком чого може стати будівництво нового «аморального» 
суспільного ладу. У роки незалежності було задекларовано грандіозні цілі стосовно 
розбудови нової держави і економіки на нових ідеологічних засадах. І начебто ніхто 
принципово не ламав мораль, не говорив, що підлість–це добре, що треба заради 
користі жертвувати честю і гідністю. Протее закони суспільства такі, що кардинальні 
зміни в одній із найбільш важливих його сфер неминуче призводять до істотних  змін в 
інших.  

Серйозною їх жертвою і стала мораль. Порівняно з даними двадцятирічної 
давності, на 2002 рік більшість людей виявилася «аморальною». Є.Головаха 
зауважував: «Напевно, у тих, хто відповідав на запитання, перед очима живі приклади. 
Адже людина не оцінює суспільств озагалом, вона завжди оцінює те середовище, яке їй 
доступне, де вона здатна побачити приклади того або іншого ставлення до етичних 
норм. Це також тест на цинічність суспільства. Адже цинічна Людина завжди бачить в 
інших джерело зла – вона вважає, що така людська природа» [15].  

Він прогнозував, що масова деморалізація збережеться і у віддаленому 
майбутньому: «Можливо, українське суспільство дасть світу приклад, як можна 
невизначено довго зберігати відносну соціально-політичну стабільність в країні, де 
більшість населення деморалізована і «аморалізована», і осоромить думку теоретиків, 
які стверджують, що неминучий «нормативний вибух», пов'язаний з соціальними 
потрясіннями та авторитарним правлінням. Але у такому випадку неминучий тривалий 
конфлікт між потребою людей в авторитетному інституті суспільної моралі і відвертою 
його зневагою з боку «аморальної більшості»[16]. За його оцінками, 30 років – 
мінімальнийтермін для того, щоб країна зі стану хаосу й інституційної розрухи 
перейшла до нормального прогресивного існування, коли більшість скаже «я 
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задоволений цим суспільством, мені воно подобається, мені в ньому морально добре» 
(зрозуміло, за відсутності авторитарної системи). 

З такими тезами, але вже стосовно генералізованої довіри, погоджується 
О.Злобіна, яка також нагадує, що невисокий на загальноєвропейському тлі її 
вітчизняний показник ще на початку 1990-х років виглядав значно краще. Тоді 
моніторинг Інституту соціології НАНУ фіксував приблизний паритет між тими, хто 
вважав, що людям загалом можна довіряти, і тими, хто дотримувався протилежної 
позиції. 15 років по тому не довіряли вже більше половини, а довіряли лише 30%. 
Високі темпи негативної динаміки означають, що низький рівень довіри і нині 
інтенсивно формується під впливом соціальної складової, яка відображає 
нестабільність і нестійкість соціального порядку, а не є відтворенням власне 
українського соціокультурного контексту. Їх можна розглядати як залишкові 
індивідуально-психологічні наслідки пережитої українцями і мешканцями інших 
посткомуністичних країн болісної трансформації [17]. 

Однак навряд чи варто обмежуватися лише суто соціальними чинниками як 
такими, що визначають стан моралі та довіри.  До відповідного висновку підштовхують 
представники іншого популярного на Заході підходу до аналізу генералізованої довіри, 
зокрема Д.Стол [18]. Тут її поява пов’язується з розмаїттям надособистісних і 
договірних взаємодій, заснованих на громадянській автономності, незалежності, 
емансипації та впевненості в собі. Вона вбачається відношенням, яке виникає і 
розвивається в конкретних інституційних структурах під впливом безлічі контекстних 
факторів протягом всього життя, а не усланерівською стійкою моральною цінністю, 
загалом вільною від поточних обставин. Її існування неможливе незалежно від 
держави, котра через політичні інститути створює, спрямовує і впливає на неї.  

В тих суспільствах, де узагальнена довіра не інституціоналізується, норми їй явно 
протистоять, підштовхуючи людей через поширені упередженість, 
забюрократизованість і корупцію до перестороги, недовіри та відступництва. А от 
універсальна держава загального благоденства, неупереджені та некорумповані 
політичні установи, такі як поліція і суди, сприяють її розвитку.  Завдяки їх діяльності 
суспільства та індивіди, котрі перебувають у стані генералізованої довіри, володіють 
додатковими перевагами, оскільки орієнтуються на співпрацю з усіма вигодами від неї 
для соціального середовища. Тому вкорінення і поширення такої довіри серед українців 
має стати спільною справою і окремих громадян, і суспільства загалом, і державних 
інститутів. Лише їх спільними зусиллями можна подолати існуючу негативну динаміку 
і реально наблизитися до Європи. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются место и состояние генерализованного доверия в ценностной 
системе отечественного социума, его причины и перспективы. В ходе анализа были 
использованы результаты Европейскогосоциального исследования за 2005-2011 годы. 
Авторы опирались на подход, который разработали А.Селигмен, Ф.Фукуяма,  Е.Усланер 
и Д.Стол. Сделан вывод, что укоренение и распространение доверия в Украине должно 
стать общим делом и отдельных граждан, и общества в целом, и государственных 
институтов. 

Ключевые слова: доверие, мораль, генерализованное доверие, ценности. 
 
SUMMARY 

The article analyses position and basis of generalized trust in the system of values of 
Ukrainian society, its reasons and perspectives.The data collected from Europian Social 
Survey 2005-2011 were use din this investigation. The authors based on approach wich was 
made by A. Seligmen,  F. Fukayama,  E. Uslaner and D.Stolle.  The authors have came to 
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conclusion, that developing of trust in Ukraine must  be common  deal for  citizens, society 
and state institutions. 

Keywords  :  trust,  moral, generalized trust, values. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ  

НА ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЙ 
 
К.В. Черкашин 
 
АННОТАЦИЯ 

На примере Кировского района г. Донецка рассмотрены особенности голосования 
избирателей по различным типам избирательных участков в зависимости от 
преимущественного характера застройки последних. Проанализированы итоги шести 
голосований 2004 – 2010 годов по избирательным участкам, на которых преобладают 
жилые дома определённого типа. Установлены особенности голосования избирателей 
по участкам, застроенным преимущественно: «многоэтажками», «хрущёвками» и 
домами частного сектора. 

Ключевые слова: поведение избирателей, электоральное поведение, выборы, 
избирательные участки, характер жилищной застройки. 

 
Какие факторы влияют на итоги голосований на уровне избирательных участков? 

Почему результаты выборов могут существенно отличаться даже на расположенных 
рядом пунктах для голосования? На эти вопросы на постсоветском пространстве 
превалируют два варианта ответа. Первый из них – влияние фальсификаций на итоги 
выборов. Или, если не фальсификаций, то в более мягком варианте – пресловутого 
«админресурса» (термин неоднозначный): мотивирование/задействование руководства 
крупных предприятий, на которых работает существенная часть избирателей данной 
территории; контроль за составом избирательных комиссий и т.п. 

Второй вариант ответа связан с влиянием уровня агитации: какие политические 
силы более интенсивно и успешно агитировали (или «скупали голоса») на территории, 
те и получают по ней больший результат. Безусловно, и первый, и второй факторы 
могут оказывать существенное влияние на итоги голосований. Однако степень их 
влияния и её колебание от выборов к выборам остаются неопределёнными, т.к. точно 
измерить их трудно. А, может быть, и даются такие неопределённые, трудно 
квантифицируемые (измеряемые) ответы потому, что истинный ответ остаётся 
скрытым? 

Третий, не так часто звучащий вариант ответа на вопросы, вынесенные в начало 
текста этой статьи, – влияние «структурных факторов». Здесь притча во языцех – 
влияние фактора «центр – периферия», который поясняет многое и с позиций которого 
часто строится объяснительная часть электорально-географических исследований. Но 
отличия итогов выборов на рядом расположенных участках, расстояние между 
которыми в пределах города очень невелико, он объяснить не может. Остаётся два 
варианта – на итоги выборов влияет: 1) тип застройки участков, т.е. жилищные условия 
избирателей, (косвенно) свидетельствующие об уровне их благосостояния; 
2) специфичный состав электората данной территории (национальный, социальный, 
возрастной и другие факторы). Сразу поясним, второй из названных вариантов – скорее 
исключение. Существенных этнические и возрастных отличий электората на рядом 
расположенных территориях по подавляющему большинству населённых пунктов 

© Черкашин К.В. , 2013 
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Украины не наблюдается (это не Запад, где чётко выделяются благополучные, 
престижные районы города и неблагополучные, нередко находящиеся не так уж 
далеко). Остаётся сосредоточиться на изучении оставшегося (главного) фактора – типа 
застройки избирательных участков, косвенно свидетельствующего об уровне 
благосостояния большинства проживающего на данной территории электората, а 
значит, и об особенностях его социальной принадлежности. 

Научных исследований, посвящённых влиянию характера жилой застройки на 
итоги голосований на постсоветском пространстве, не такое уж большое количество. 
Зачастую они носят спорадический характер: такой-то исследователь отмечает влияние 
типа застройки на итоги выборов на определённой территории на таком-то 
голосовании. Однако от выборов к выборам влияние этого фактора, как правило, не 
изучается, и исследования касаются локально довольно ограниченных территорий. 
Несмотря на вышеназванную общую тенденцию, безусловно, ценными работами в этом 
направлении можно считать следующие. 1. Наработки Санкт-Петербургской 
«географической школы» по географии голосования в этом городе и не только в нем. В 
основном они представлены публикациями преподавателей географического 
факультета СПбГУ [1-4]. Интересный эмпирический материал в своё время был 
предложен на сайте «Института прикладной географии» – итоги выборов по участкам 
всего Санкт-Петербурга [5]. 2. Хорошее представление о наработках «московской 
школы» электоральной географии даёт выпущенная в своё время студенческая 
монография (географический факультет МГУ) [6]. В ней некоторые разделы 
посвящены вопросам взаимосвязи итогов выборов и характера жилой застройки в 
отдельных городах России. 3. Интересные материалы в интернете представляют 
отдельные российские исследователи [7]. 4. Большое количество самых детальных 
электоральных карт со всего мира можно увидеть на сайте «Электоральная география 
2.0» [8]. Что касается Украины, то здесь в ведущих политологических изданиях 
исследований по этой тематике встречать не приходилось. 5. Однако можно найти 
большое количество ценных эмпирических наработок – электоральных карт самой 
разной степени подробности, созданных рядом украинских исследователей и 
представленных на их сайтах [9-11]. Эти наработки проливают свет на многие 
особенности географии голосования в стране. Но в целом можно констатировать: с 
теоретической точки зрения проблема взаимосвязи итогов выборов и характера жилой 
застройки в Украине практически не изучена. 

 Именно поэтому целью данной работы является установление характера 
влияния типа жилой застройки на итоги голосований по избирательным участкам. 
Исследование проведено на материале самого густонаселённого (Кировского) района 
г. Донецка. 

Основная сложность при изучении взаимосвязи характера жилой застройки и 
итогов голосований по участкам – определение точной доли избирателей, 
проживающих в разных типах домов на конкретных участках. Решается эта проблема 
путем анализа списков избирателей, в которых содержится информация и относительно 
адресов проживания избирателей. По этим адресам можно классифицировать дома: 
частный сектор, «хрущёвки», «сталинки», «многоэтажки» современного типа – все они 
отличаются количеством квартир в доме. И можно определить, что, например, на 
конкретном участке: 52% электората проживает в «многоэтажках», 29% - в 
«хрущёвках», а оставшиеся 19% - в домах частного сектора. Но как получить доступ к 
спискам избирателей по большому числу участков? В Украине на парламентских 
выборах 2006 и 2007 годов политические силы имели доступ к таким данным – 
официальные наблюдатели могли получить эту информацию по участкам округа. 
Подобная информация, собранная и обработанная одной из политических сил в 2006-м 
году, и анализировалась. Данные о принадлежности домов к определённому типу 
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уточнялись с помощью электронных карт (сервисы «Google. Планета Земля» и 
«Яндекс. Карты») и осмотра территорий на месте. Итоги выборов взяты с сайта 
ЦИК [12]. 

Кировский район Донецка является крупнейшим районом города по количеству 
жителей. Здесь проживает около 120 тысяч избирателей, обычно формируется 60 
избирательных участков, пять из которых – специальные (закрытые). Среднее 
количество избирателей на участке – около 2000 человек, т.к. участки в основном 
крупные. Район является типичным полупериферийным, расположен к юго-западу от 
центра города. Итоги выборов по этому району обычно примерно совпадают с общими 
результатами голосования по Донецку. 

Основные результаты проведённого анализа представлены в двух таблицах: 
общей (табл. 1) и подробной (табл. 2). Отличие между ними – степень детализации 
классификации участков. В первой таблице представлены итоги выборов по участкам с 
доминирующим типом застройки: 70% избирателей и более проживает в домах одного 
типа. Во второй таблице даны итоги выборов по участкам с подробным описанием 
состава последних. Здесь обозначения «м», «хр» и «ч/с» означают соответственно: 
«многоэтажки», «хрущёвки» и частный сектор. А цифры 1, 2, 3, 4 – долю избирателей 
участка, проживающих в домах одного типа: «1» - 100%, «2» - от 90 до 99%, «3» - от 80 
до 89%, «4» - от 70 до 79%. То есть, например, обозначение «м1» означает, что в 
колонке представлены итоги по участкам, на 100% состоящим из «многоэтажек», а 
сокращение «хр2-4» – о том, что здесь представлены итоги по участкам, в которых 
избиратели, проживающие в «хрущёвках», составляют от 70 до 99% электората и т.д. 
Соответственно, цифры 1, 2 указывают на наиболее «чистые» участки, а цифры 3, 4 – 
на участки с «примесями». Если участков какого-то типа было незначительное 
количество, по ним выше вероятность отклонения показателей под воздействием 
вмешивающихся факторов (активная агитация и т.п.) – в таблице это «хрущёвки» и 
«чистый частный сектор». В целом же результаты подробной таблицы (табл. 2) в ещё 
большей степени подтверждают закономерности, отражённые в таблице общей 
(табл. 1). 

 
Табл. 1. Итоги выборов 2004-2010 гг. по избирательным участкам Кировского 

района г. Донецка, застроенным разными типами домов 
Годы (туры) и итоги выборов 

Электоральные 
категории 

Тип 
застройки 
участков 2004(3) 2006 2007 2010(1) 2010(2) 2010(м)

многоэтажки 83.08 68.80 66.05 71.09 77.02 34.76 
хрущёвки 81.31 67.97 65.61 67.10 74.69 38.64 Избирательная 

активность частный 
сектор 75.65 64.31 59.27 64.76 72.53 30.45 
многоэтажки 92.91 73.23 76.11 73.16 89.84 61.69 
хрущёвки 93.21 75.82 78.20 76.89 91.63 65.18 Партия 

регионов частный 
сектор 94.48 77.40 81.02 78.69 92.09 71.79 
многоэтажки 4.87 4.77 6.18 8.23 6.59 7.43 
хрущёвки 4.68 3.57 4.85 6.87 5.52 6.53 «Оранжевые» 

силы* частный 
сектор 3.82 3.80 5.24 6.62 5.08 5.13 
многоэтажки - 4.82 2.21 10.59 - 7.31 
хрущёвки - 4.20 1.89 8.06 - 6.14 «3-и силы» 

частный - 3.77 1.54 7.00 - 4.96 
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сектор 

многоэтажки 1.38 1.00 2.26 1.81 2.75 11.35 
хрущёвки 1.08 0.99 1.78 1.62 2.07 9.23 «Против всех» 
частный 
сектор 0.90 0.60 1.57 1.39 1.88 7.85 
многоэтажки 0.85 1.10 0.86 1.69 0.81 2.38 
хрущёвки 1.03 1.32 1.84 1.11 0.79 1.87 Испорчено 

бюллетеней частный 
сектор 0.80 1.53 0.89 2.33 0.95 2.36 
многоэтажки - 2.22 6.46 3.49 - 6.68 
хрущёвки - 3.80 7.41 4.65 - 8.33 КПУ 
частный 
сектор - 2.05 5.27 3.17 - 6.00 
многоэтажки 92.91 88.31 88.50 77.67 89.84 71.54 
хрущёвки 93.21 89.91 89.64 82.35 91.63 76.22 «Евразийцы»* 
частный 
сектор 94.48 90.30 90.76 82.66 92.09 79.70 

* «Оранжевые» силы согласно лозунгам и предвыборным программам поддерживали 
западный вектор интеграции Украины, «евразийцы» – восточный. 
 
Табл. 2. Итоги выборов 2004-2010 гг. по участкам Кировского района Донецка, 

подробно классифицированным в зависимости от типа их застройки 
Тип застройки участков: «1»-100%, «2»-90-99%, «3»-80-89%, «4»-70-79% 

многоэтажки хрущёвки частный сектор 
Электоральные 

категории 
Выборы 
(туры) 

м1 м1-2 м1-4 хр2 хр2-4 ч/с1 ч/с1-2 ч/с1-3 

2004(3) 83.47 83.08 83.08 82.76 81.31 76.51 76.75 75.65 

2006 70.31 68.97 68.80 69.91 67.97 72.64 64.45 64.31 

2007 66.79 66.17 66.05 67.40 65.61 61.00 58.36 59.27 

2010(1) 71.94 71.50 71.09 68.82 67.10 64.86 63.29 64.76 

2010(2) 77.21 77.13 77.02 76.20 74.69 69.27 72.69 72.53 

Избирательная 
активность 

2010(м) 35.71 34.70 34.76 42.16 38.64 30.49 28.01 30.45 

2004(3) 92.34 92.66 92.91 92.63 93.21 94.36 94.53 94.48 

2006 72.65 72.90 73.23 76.56 75.82 78.32 76.71 77.40 

2007 75.64 75.72 76.11 77.04 78.20 82.85 80.69 81.02 

2010(1) 72.16 72.80 73.16 76.31 76.89 75.12 77.72 78.69 

2010(2) 89.41 89.64 89.84 91.35 91.63 91.97 92.02 92.09 

Партия регионов 

2010(м) 60.28 61.32 61.69 65.01 65.18 67.12 71.87 71.79 

2004(3) 5.26 5.09 4.87 5.14 4.68 4.01 3.84 3.82 

2006 5.03 4.90 4.77 3.27 3.57 3.71 4.02 3.80 

2007 6.39 6.32 6.18 4.60 4.85 5.76 5.43 5.24 

2010(1) 8.52 8.37 8.23 6.94 6.87 6.53 6.74 6.62 

2010(2) 6.80 6.71 6.59 5.70 5.52 5.47 5.18 5.08 

«Оранжевые» 
силы 

2010(м) 7.55 7.41 7.43 6.66 6.53 5.43 5.76 5.13 

2006 5.04 4.91 4.82 4.05 4.20 4.56 3.91 3.77 

2007 2.24 2.24 2.21 2.07 1.89 1.37 1.47 1.54 

«3-и силы» 

2010(1) 10.77 10.67 10.59 8.25 8.06 5.05 7.26 7.00 
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2010(м) 7.43 7.39 7.31 5.83 6.14 7.34 5.68 4.96 

2004(3) 1.48 1.41 1.38 0.98 1.08 0.65 0.84 0.90 

2006 1.04 1.01 1.00 0.89 0.99 0.43 0.64 0.60 

2007 2.41 2.31 2.26 1.84 1.78 2.19 1.65 1.57 

2010(1) 1.85 1.83 1.81 1.87 1.62 2.09 1.46 1.39 

2010(2) 2.91 2.81 2.75 2.04 2.07 2.10 2.03 1.88 

«Против всех» 

2010(м) 12.58 11.92 11.35 10.24 9.23 8.15 7.17 7.85 

2004(3) 0.92 0.84 0.85 1.26 1.03 0.98 0.78 0.80 

2006 1.03 1.05 1.10 1.24 1.32 2.71 1.79 1.53 

2007 0.85 0.85 0.86 2.68 1.84 1.51 0.90 0.89 

2010(1) 2.22 1.82 1.69 0.96 1.11 8.25 3.10 2.33 

2010(2) 0.87 0.84 0.81 0.91 0.79 0.47 0.77 0.95 

Испорчено 
бюллетеней 

2010(м) 2.57 2.40 2.38 1.55 1.87 4.08 1.94 2.36 

2006 2.17 2.21 2.22 4.04 3.80 1.28 1.62 2.05 

2007 6.36 6.52 6.46 7.55 7.41 3.57 5.27 5.27 

2010(1) 3.46 3.46 3.49 4.78 4.65 2.34 2.85 3.17 
КПУ 

2010(м) 6.44 6.47 6.68 8.13 8.33 5.71 5.65 6.00 

Число участков (шт.) 14 18 21 3 5 1 6 9 

 
Уровень избирательной активности на всех анализируемых голосованиях 

снижался по мере сокращения степени престижности домов, формирующих участок. 
Так, наивысшей избирательная активность традиционно была на участках, состоящих 
из «многоэтажек» современного типа. Несколько ниже уровень явки был в 
«хрущёвках». И, наконец, стабильно наименьшей избирательная активность была на 
участках, застроенных домами частного сектора. То есть здесь просматривается та же 
закономерность, что и на уровне районов крупного города – чем престижнее, 
благополучнее территория, тем выше по ней избирательная активность [13]. Как 
известно, на уровне АТЕ региона господствует обратная тенденция – в самых 
благополучных культурных центрах – крупных городах-мегаполисах – минимальный 
по региону уровень избирательной активности, максимальным же он традиционно 
является на формально одних из наиболее неблагополучных территориях – в сельской 
местности. На уровне районов города тенденция «благополучные голосуют более 
активно» проявляется, однако нередко она не очень ярко выражена. На уровне же 
участков, как видно из таблиц, эта тенденция обозначается чётко, что создаёт неплохие 
перспективы для математического моделирования уровня избирательной активности по 
участкам. Из описанной тенденции «благополучные голосуют более активно» было 
одно исключение – голосование 2010 года в местные советы – здесь максимальный 
уровень явки наблюдался на участках, сформированных из «хрущёвок». На это явление 
могло повлиять несколько факторов. 1. Не очень большое количество участков, 
сформированных из «хрущёвок», – здесь велика вероятность случайных колебаний, не 
зависящих от типа застройки. 2. Определённая степень искажения итогов выборов-
2010, правда, не имевшая очень широкого распространения именно по анализируемому 
району [14]. 3. В условиях пониженной избирательной активности, свойственной 
выборам в местные советы-2010, максимальной явка была на территориях, где 
проживает наибольшая доля пожилых избирателей, традиционно наиболее активных на 
выборах. А это как раз участки, сформированные из «хрущёвок». Вероятно, именно 
третий фактор был наиболее влиятельным. 
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По степени же поддержки доминирующей политической силы в регионе – Партии 
регионов – тенденции были совершенно обратными по отношению к описанным выше 
по явке. Здесь уже действовала обратная закономерность: чем благополучнее 
территория, тем ниже уровень поддержки «бело-голубых», а чем территория «беднее», 
тем уровень поддержки выше (хотя везде ПР получала явное большинство голосов). 
Соответственно: минимальные показатели на участках, сформированных из 
многоэтажек, несколько выше они в хрущёвках, и максимальный уровень поддержки – 
на территориях, застроенных частным сектором. Эти тенденции повторяют 
распространённые на уровне районов города: минимальные показатели у 
доминирующей в регионе политической силы в центральных, т.е. наиболее 
благополучных районах города, максимальный же уровень поддержки – на периферии, 
и по мере приближения к окраинам уровень поддержки доминирующей силы растёт. 
Эти же тенденции проявлялись и в крупных городах других регионов страны, но в 
своём преломлении. В Киеве и Львове в 2004-2010 гг. «оранжевые» силы 
максимальной поддержкой пользовались в периферийных районах, а минимальной – в 
центральных районах этих городов (хотя здесь они также получали большинство 
голосов). Таким образом, и на уровне районов крупного города, и на уровне его 
участков проявляется одна тенденция: чем благополучнее территория, тем традиционно 
меньшие показатели получает здесь доминирующая в регионе политическая сила, а чем 
территория более отсталая (приближена к периферии, застроена непрестижными 
домами), тем уровень поддержки доминирующей силы выше, а явки – ниже. 

Соответственно по «оранжевым» силам тенденции обратные: максимальные 
показатели в «многоэтажках», несколько меньше поддержка в «хрущёвках», а 
минимальной она традиционно является на участках, застроенных частным сектором. 
По «третьим силам» (не «оранжевым» и не «евразийцам») и голосованию «против 
всех» наблюдаются те же тенденции: чем благополучнее территория, тем выше 
поддержка «разных», в том числе и нетрадиционных для региона политических сил 
(плюс самые высокие по сравнению с другими территориями показатели голосования 
«против всех»). Таким образом, на уровне участков подтверждаются тенденции, уже 
выявленные на уровне районов крупного города: чем более благополучна территория, 
тем выше там степень «разнообразия» голосования. Именно «степень разнообразия 
голосования» в пределах крупного города является основной характеристикой 
особенностей голосования на конкретных территориях. 

Зато по категории доли бюллетеней, признанных недействительными, 
закономерности отличаются от тенденций, описанных выше. На уровне участков и АТЕ 
всей страны на сельских и вообще более отсталых территориях наблюдается 
повышенная доля таких бюллетеней [15]. По всей вероятности, здесь влияют два 
фактора: 1) более низкий уровень образованности электората на этих территориях, а 
также высокая доля здесь пожилого населения, более склонного к ошибкам при 
заполнении бюллетеней; 2) большие возможности для искажений на периферийных 
территориях, где консенсусное формирование избирательных комиссий нередко 
сопряжено с большими трудностями. На уровне же участков анализируемого района, 
где количество рассматриваемых случаев несопоставимо с 34 тысячами избирательных 
участков всей Украины, категория «недействительных бюллетеней» не демонстрирует 
никаких чётких закономерностей и скорее является величиной случайной. Можно 
проследить незначительную тенденцию роста числа «недействительных бюллетеней» 
на менее благополучных территориях, однако эта тенденция едва просматривается. 
Количество бюллетеней, признанных недействительными, на уровне участков 
отдельной АТЕ во многом является случайным показателем – значительное количество 
таких бюллетеней на отдельных участках существенно влияет на общую статистику по 
этой категории. В редких случаях показатель доли испорченных бюллетеней составлял 
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11-12%: подчас явно «портились» голоса «оранжевых», но сильнее пострадали «бело-
голубые» (!), по всей видимости, имели место несколько фактов непризнания всех 
бюллетеней из переносных урн, т.е. голосов преимущественно «бело-голубых». 

Ещё одна категория, которая не вписывается в общую схему закономерностей 
голосования по более и менее благополучным территориям, – степень поддержки КПУ. 
На каждых выборах наибольшие показатели коммунисты получают по участкам, 
застроенным хрущёвками. И эта тенденция весьма ярко выражена. Объясняется она в 
первую очередь возрастным составом электората – доля пожилых избирателей 
максимальной является именно в хрущёвках, а по данным опросов именно пожилые 
люди, пенсионеры составляют существенную часть электората КПУ. В остальном же 
показатели компартии как не доминирующей в регионе политической силы растут по 
мере увеличения (!) благополучия территорий. Минимальные показатели – в частном 
секторе. 

За время, пока писалась эта статья, в Украине прошли парламентские выборы-
2012. Однако информация об этом голосовании по Кировскому району Донецка вряд ли 
может быть полезна, т.к. многие наблюдатели отмечали высокий уровень искажения 
итогов выборов-2012 на этой территории. Например, официальный уровень поддержки 
победителя-мажоритарщика в этом округе составил 79% - второй показатель по стране. 
Однако эмпирического материала проанализированных шести достоверных 
голосований 2004-2010 гг. вполне достаточно для того, чтобы выводы работы были 
обоснованными. 

Выводы. Характер застройки в пределах крупного города оказывает 
существенное влияние на итоги голосований. Влияние типа застройки на уровне 
участков является примерно таким же, как первостепенное влияние фактора «центр-
периферия» на уровне районов города. Участки, сформированные из домов 
престижных типов, соответствуют показателям «центра» на уровне районов города: 
повышенный уровень явки и большее разнообразие голосования. Участки же, 
сформированные из домов непрестижных типов (большинство домов частного сектора, 
дома барачного типа), соответствуют периферии на уровне районов города и 
отличаются следующими особенностями голосований: пониженным уровнем 
избирательной активности и меньшим разнообразием голосования (более монолитной 
поддержкой доминирующей в регионе политической силы, меньшей поддержкой 
редких для региона сил, а также меньшими показателями по доле голосующих «против 
всех»). При этом данные отличия, особенно по явке, на уровне участков оказываются 
даже более выраженными, чем на уровне районов. 

Вместе с тем, специфическое положение занимают участки, застроенные 
«хрущёвками», по большинству электоральных показателей занимая промежуточное 
положение между «многоэтажками» и частным сектором; для них свойственны 
наибольшая поддержка КПУ и максимальный уровень избирательной активности в 
условиях пониженной явки на выборы в целом по району. Все эти факторы являются 
следствием наибольшей доли избирателей старшей возрастной группы, проживающих 
в «хрущёвках», по сравнению с домами других типов. 

Определенные в работе закономерности открывают неплохие перспективы для 
математического моделирования электоральных процессов на уровне избирательных 
участков – особенности голосования остаются стабильными от выборов к выборам. 
Следовательно, на основе частично достоверных итогов голосования на новых выборах 
можно спрогнозировать ожидаемые показатели по всем другим участкам и по 
территории в целом. Перспективным является и изучение степени влияния на итоги 
выборов по участкам, помимо типа жилой застройки, и других факторов. По 
предварительным наблюдениям, из «структурных» факторов также весьма 
влиятельными являются: 1) «центр – периферия» (удалённость участка от центра 
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города); 2) фактор наличия крупных предприятий на территории участка, на которых 
работает существенная часть проживающих здесь избирателей (шахты, заводы и т.п.). 
Определить степень влияния и этих факторов может помочь множественный 
регрессионный анализ, позволяющий установить вклад каждого из нескольких 
факторов в конечный полученный результат. 
 
РЕЗЮМЕ 

На підставі аналізу підсумків шістьох голосувань 2004 – 2010 років за виборчими 
дільницями найбільш густонаселеного (Кіровського) району м. Донецька робляться 
висновки про вплив характеру житлової забудови (житлових умов виборців) на 
підсумки голосувань за цими територіями. Установлено схожість закономірностей 
голосування виборців за дільницями й районами міста. Найбільш благополучні 
території відрізняються: підвищеним рівнем виборчої активності, найбільшою 
«різноманітністю» голосування, найменшим домінуванням у регіоні політичної сили-
лідера. На найменш благополучних територіях зворотні тенденції. Однак, якщо на рівні 
районів міста визначальним є фактор «центр – периферія», то на рівні дільниць – це 
фактор характеру забудови, де «багатоповерхівки» - це найбільш благополучні 
території, будинки приватного сектору – найменш благополучні території, а 
«хрущовки» займають проміжне становище між ними. 

Ключові слова: поведінка виборців, електоральна поведінка, вибори, виборчі 
дільниці, характер житлової забудови. 

 
SUMMARY 

Based on the analysis of the results of six polls from 2004 to 2010 at the electoral 
districts of the most populous electoral raion of Donetsk (Kirovskiy raion), conclusions 
concerning the impact of the nature of residential development (living conditions of citizens) 
on the results of voting at these territories are made. The similarities of voting patterns at 
districts and areas of the city are established. The most prosperous areas are distinguished by: 
increased level of voting activity, the most "diversity" of voting, the lowest in the region 
domination of the leading political force. In the least prosperous areas there is a reverse trend. 
However, if at the level of city raions the determining factor is "center - periphery", at the 
level of voting districts the determining factor is the character of residential development, 
where "high-rise buildings" are the most prosperous area, while the houses in the private 
sector are the least prosperous area, while "Khrushchev houses" occupy an intermediate 
position between them. 

Keywords: voting behavior, electoral behavior, elections, electoral districts, nature of 
housing development. 
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Т.М. Пронь 
 

Краєзнавчі дослідження відіграють важливу роль у формуванні історичної 
(колективної/суспільної) пам’яті та національної самосвідомості, зміцненні єдності 
сільської чи міської громад, посилюють людський вимір історії. У зв’язку з цим праця 
директора державного архіву Одеської області Івана Івановича Ніточки «Остання 
депортація: до 60-річчя примусового переселення 1951 року», що вийшла з друку в 
2011 р. в археографічній серії «Праці державного архіву Одеської області» (том 30) має 
не лише пізнавальне та соціокультурне значення, але й наукове та практичне. За своїм 
характером, вона не є суто краєзнавчою, адже охоплює широкий спектр питань 
пов’язаних з переселенням / «депортацією» бойків з Польщі в 1951 році у південно-
східні області України. Однак в центрі уваги автора здебільшого перебуває громада 
селища Маринове Березівського району Одеської області.  

Півстоліття назад це село стало новою «малою батьківщиною» для значної 
частини його мешканців і справжньою Батьківщиною для їх нащадків. Віддаючи 
належне селу Устянове (сучасн. територія Польщі), як місцю походження, що назавжди 
залишилося в травмованій пам’яті односельців і, водночас, селу Маринове, як місцю 
постійного проживання, автор створює цікавий і неординарний образ минулого, 

© Пронь Т.М., 2013 
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оповідає про співжиття переселених з місцевою громадою на Одещині. Такий підхід 
видається доцільним, адже дозволяє привести у відповідність «блукаючі образи малої 
батьківщини» у свідомості переселенців, окреслити шлях до порозуміння на ґрунті 
історії. Не секрет, що саме цей чинник до сьогодні некоректно використовують у 
суспільно-політичному житті.  

Слід зазначити, що широкій громадськості практично невідомо про міждержавний 
обмін СРСР і Польської НР ділянками державних територій (і населенням) 
Дрогобицької області УРСР і Люблінського воєводства в 1951 р. Між тим, двостороння 
угода від 15 лютого переформатувала обрис України, докорінним чином змінила долі 
більш як 32-ох тисяч українського населення прикордоння, мешканців 42 сіл Західної 
Бойківщини, що потрапили в зону «відселення». Працівників нафтопромислових 
підприємств розселили в Івано-Франківській області, селян – у Донецькій, 
Миколаївській, Одеській та Херсонській.  

Перш, ніж перейти до характеристики рецензованої праці, зазначимо, що її автор 
сам походить з родини переселених бойків, займає активну життєву позицію. Іван 
Іванович Ніточка виступив ініціатором встановлення та проектантом пам’ятного знака 
щодо означення місця пам’яті про примусове переселення українців з території Польщі 
у 1951 році (с. Маринове, 2011 р.). Фото цієї споруди ілюструє титульну сторінку 
видання. 

Історіографічним підґрунтям праці послугували аматорські напрацювання Н. 
Кляшторної, В. Моця та Д. Петречко. В основу джерельної бази було закладено значну 
кількість документів із колекції центральних архівів України й Одеського обласного 
архіву, соціологічні напрацювання самого автора, усні історії переселенців і постійних 
жителів с. Маринове (22 нариси) та досить цікавий ряд візуальних джерел з власної 
колекції Ніточки. Вони засвідчують унікальність пласту регіональної субкультури 
бойків, що влилася в громаду Одещини, відтворюють їх різноманітне життя на 
прадавньому терені, природну красу й економічний потенціал території, що відійшла 
до складу Польщі. Водночас висвітлюють різні грані життя переселенців на Півдні 
України. У своїй сукупності вони забезпечили достовірність викладених історичних 
фактів і подій, зокрема щодо хронології, кількості переселених в Україну та на 
Одещину, географії розселення, труднощів забезпечення житлом, звитяжної праці в 
колгоспах області, особливостей соціальної та економічної адаптації тощо.  

В авторській концепції причин примусового переселення бойків з Польщі у 1951 
р. стрижневими є такі думки: 1) акція переселення несла в собі, перш за все, економічні 
складові, не зважаючи на те, що СРСР не мав виграшу в цьому питанні; 2) ініціатором 
обміну територіями виступив польський комуністичний уряд; 3) Сталін і Хрущов були 
головними особами зацікавленими у переселенні українців; 3) бойків переселяли не для 
того, щоб полегшити боротьбу з УПА та ОУН як часто говорять не обізнані люди. У 
цьому не було потреби. Націоналістичний рух не мав такої великої підтримки в 
Нижньо-Устрицькому районі, більш того у 1951 р. він пішов на спад. Польське 
населення призвичаївшись жити на рівнині, не мало великого бажання заселяти 
Карпатські гори (с. 5). Наведена аргументація мала б бути більш роз’яснена.  

Значну частину праці Івана Івановича займає історія села Устянове, оповіді 
переселених про перші роки проживання / почасти виживання в нових умовах на 
Одещині та повсякденне життя. Ці міркування руйнують стереотипні уявлення 
громадськості про переселенців з Польщі. Автор визначає належне місце бойків у 
соціальній й етнічній структурі регіону, вагому роль у розбудові краю. Крім того, 
констатує найважливіше соціальне досягнення маринівської громади – подолання 
ментального розділу по лінії «свій-чужий». Ніточка схвально відзначає: «сьогодні вже 
нікого не ділять на місцевих і переселенців, усі живуть єдиною родиною». Разом з тим, 
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висловлює жаль з приводу втрати бойками етнічної самобутності, національної 
самоідентифікації. 

Насамкінець зазначимо, що розглядувана праця є аматорською, тому як і будь яке 
інше дослідження такого типу не позбавлена певних недоліків. Звичайно це викликає 
потребу професійного переосмислення деяких положень, обережного використання 
матеріалу, однак, не зменшує її значення у висвітленні повоєнної історії України та 
Одеського регіону. В цілому рецензована книга дещо заповнює історіографічний та 
суспільний вакуум з означеної теми, сприяє закріпленню значущого для 
державницького існування України сегменту історичної (національної) пам’яті й 
консолідації суспільства, висвітлює кілька актуальних аспектів для подальших 
наукових досліджень істориків, етнологів і соціологів. Все вищезазначене актуалізує 
подібні дослідження в інших населених пунктах, підкреслює вагоме значення 
історичного краєзнавства для досягнення суспільної злагоди, стабільного розвитку 
України.  
 

Надійшла до редакції 4.06.2013 р. 
 
НІКОЛЬСЬКИЙ В.М. «ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ 1937 – 1938 РР. НА ДОНЕЧЧИНІ: 
ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ: МОНОГРАФІЯ». – ДОНЕЦЬК: КАШТАН, 

2011. – 200 с.  
 
К.В. Черкашин 
 

Не так давно вышел в свет очередной (седьмой) выпуск историко-
документального издания «Правда через роки…». На этот раз он представлен 
монографией профессора кафедры истории Украины Донецкого национального 
университета, доктора исторических наук, профессора В.Н. Никольского, посвящённой 
проблематике политических репрессий в Донбассе в 1937 – 1938 годах [1]. Книга 
представляет собой попытку глубокого и беспристрастного анализа проблемы, которая 
в наше время в основном политизируется и освещается, как правило, далеко не с 
научной точки зрения. 

Среди главных достоинств этой книги я бы отметил два. 1. Сам факт её появления. 
На постсовестком пространстве часто говорят о недостатках людей Запада по 
сравнению с «нами». Не вдаваясь в дискуссию по этой теме, приведу мнение, которое 
мне однажды пришлось услышать от человека совсем не прозападных взглядов: одна 
из особенностей людей Запада, положительно отличающая их от нас, состоит в том, что 
они больше знают и ценят свою историю, по крайней мере, историю тех мест, где 
проживают. Истинный патриотизм начинается с патриотизма местного, регионального 
и основывается на знании. Именно распространению таких знаний о сложном, во 
многом трагическом периоде нашей истории и способствует рассматриваемая 
монография. 

2. В работе проведён глубокий количественный анализ предмета исследования. На 
основе анализа более 25 тысяч дел репрессированных в 1937 – 1938 годах в Донецкой 
области автор предлагает не какие-то общие рассуждения, а фактологический 
материал, который нигде больше нельзя встретить. В частности рассматриваются такие 
вопросы: по каким статьям были осуждены репрессированные, в каких отраслях 
работали, кем они являлись в социальном, этническом, образовательном отношениях, 
на каких территориях и в каких типах поселений проживали и т.д. То есть 
представлены все основные количественные характеристики изучаемого явления, 
позволяющие предметно судить об исследуемом феномене. 

© Черкашин К.В., 2013 
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Книга опровергает многие ошибочные представления о репрессиях 1937 – 1938 
годов, распространённые в нашем обществе. Например, о том, что от репрессий 
пострадала в первую очередь интеллигенция. Как продемонстрировал автор на 
широком эмпирическом материале, в Донецкой (Сталинской) области большинство 
репрессированных составляли рабочие (45%) и колхозники (18%), а в целом – 
категории населения с низким уровнем образования. Доля репрессированных с высшим 
или незаконченным высшим образованием составляла 6% от общего числа, кандидатов 
наук – два человека (0,008%). То есть наибольшую долю пострадавших составляли 
люди с невысоким уровнем образования, не знающие своих прав и не способные 
постоять за себя в юридическом отношении. Как отметил Станислав Ежи Лец: «Многие 
люди пережили трагедию, но не о каждом писал Софокл». В книге приводятся и другие 
малоизвестные факты о том, что существенную долю репрессированных составляли 
рецидивисты, а также о том, что кампания в значительной мере была направлена и 
против представителей национальных меньшинств (немцы, греки, поляки – 
соответственно 22%, 15% и 6% от общего числа репрессированных в области). 

Ещё одно распространённое в наше время заблуждение, которое косвенно 
опровергается в книге, о том, что масштабы сталинских репрессий и потерь СССР в 
Великой Отечественной войне вполне сопоставимы. Дескать, оба режима были 
преступными, и ещё неизвестно, какой из них для жителей региона был хуже. Однако 
масштабы потерь населения области от сталинских репрессий и немецко-фашистской 
агрессии на самом деле несопоставимы. Например, с 1919 по 1953 годы в Донецкой 
(Сталинской) области, до 1938 года в состав которой входила и Луганская, было 
репрессировано около 50-ти тысяч человек (впоследствии 45 тысяч реабилитировано). 
В частности в 1937 – 1938 годах репрессирована была почти половина от этого числа, 
67% из них были вынесены расстрельные приговоры. А в шурф только одной донецкой 
шахты 4/4 бис немецко-фашистские захватчики сбросили 74 тысячи советских граждан. 
В целом же в районе нынешней Донецкой области оккупантами было уничтожено 
около 150-ти тысяч советских граждан. Как ни велики и неоправданны были жертвы 
репрессий 1937 – 1938 годов, а население г. Сталино (Донецка) в тот период 
стремительно росло: 1926 год – 106 тысяч жителей, 1937 – 246 тысяч, 1939 – 466 тысяч, 
1941 – 507 тысяч. Зато, когда город освободили в 1943 году, в нём насчитывалось 175 
тысяч жителей. 

Противоположная тенденция современности – попытки всячески обелить 
личность И.В. Сталина, представить, что масштабы репрессий были незначительными, 
или, что чаще, глава государства был в стороне от них и не знал их истинных 
масштабов. Однако это представление о «добром царе» развенчивается в книге, в 
которой приводится телеграмма с нормами репрессий (в первую очередь расстрелов), 
отправленная в 1937 году за подписью Сталина «на места» и ознаменовавшая собой 
начало большого террора. Также упоминается о факте репрессий почти 44-х тысяч 
человек по Союзу, по спискам, которые подписывал лично Сталин (в качестве 
фактического главы военной коллегии Верховного суда СССР). 

Большое впечатление производит рассмотрение вопросов подтасовки дел 
следственными органами. Приводятся документы, свидетельствующие о сознательном 
искажении представителями следственных органов фактов биографий обвиняемых 
(социальной или национальной принадлежности и т.п.), механизме «выбивания» 
показаний у задержанных путём применения прямого насилия или создания 
невыносимых условий содержания. Примечательно, что многие из тех, кто имел 
прямое отношение к проведению репрессий в области в 1937 – 1938 годах 
впоследствии сами подверглись той же участи. 

Убедительно раскрыты причины «Большой чистки», основные среди которых: 
1) попытка «подогнать» общество под стандарты новой Конституции 1936 года (1937 в 
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Украине), в которой констатировалось, что советское общество уже является 
социалистическим, а значит, в нём нет места инородным классам; 2) административно-
командное внедрение ускоренных темпов индустриализации. Примечательно, что 
многие (если не большинство) аварии на предприятиях региона тех лет 
рассматривались как акты саботажа или вредительства. 

К сожалению, монография издана небольшим тиражом в 300 экземпляров и 
доступна, фактически, только в библиотеках региона. Также популяризации этого 
издания способствовала бы и публикация русской версии монографии. Тем более, что 
оригинальным языком большинства приводимых документов является именно русский, 
а перевод текстов на украинский в данном случае только затрудняет и искажает их 
восприятие. 

Книга содержит большое количество интересных фактов, однако закончить 
рецензию хотелось бы фрагментом из интервью российского философа Александра 
Зиновьева, по нашему мнению, дающему точную оценку той эпохи. «Я стал 
антисталинистом уже в шестнадцать лет. Но теперь-то все стали антисталинистами. Я 
же, следуя правилу, что мертвые не могут быть моими врагами, изменил ориентацию 
моей критики реальности. Я стал исследовать сталинскую эпоху как ученый. И пришел 
к выводу, что, несмотря ни на что, это была великая эпоха. Она была страшной, 
трагичной. В ней совершались бесчисленные преступления. Но сама она в целом не 
была преступной. Если подходить к истории с критериями морали и права, то всю ее 
придется рассмотреть как преступление. Я не оправдываю ужасов сталинской эпохи. Я 
лишь защищаю объективный взгляд на нее. И я презираю тех, кто сегодня наживается 
на критике безопасного для них и беззащитного прошлого. Как говорится, мертвого 
льва может лягнуть даже осел. Пару слов о коллективизации. Я знаю, что такое 
колхозы не понаслышке, я сам работал в колхозе. Моя мать шестнадцать лет была 
колхозницей, испытав все ужасы коллективизации. Но она до смерти хранила в 
Евангелии портрет Сталина. Почему? Благодаря колхозам ее дети покинули деревню и 
приобщились к современной городской жизни. Один стал профессором, другой – 
директором завода, третий – полковником, три сына – инженерами. Нечто подобное 
происходило с миллионами других русских семей. Колхозы, будучи трагедией, вместе 
с тем освободили миллионы людей от пут частной собственности и от тупости прежней 
деревенской жизни» [2]. 
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