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SOCIAL HISTORY 

Олег Друздєв 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

УСПЕНСЬКЕ БРАТСТВО ТА ЛЬВІВСЬКІ 
ЄПИСКОПИ. ЧАСТИНА ІІ: АТАНАСІЙ 

ШЕПТИЦЬКИЙ1
 

Oleh Druzdiev 
Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine 

DORMITION BROTHERHOOD AND LVIV BISHOPS.  

PART 2: ATANASII SHEPTYTSKY 

Throughout the history of Lviv Assumption Brotherhood, the relationship between 

the Brotherhood and local bishops was one of the most important factors that influenced its 

status. Depending on who occupied the archbishop position, this relationship was not steady 

and changed all the time. This statement illustrates the contrast between the rule of Barlaam 

and Atanasii Sheptytsky. The Brotherhood was trying to preserve its legal status being forced to 

face new rules according to which new Catholic ecclesiastical model for the development of the 

diocese was introduced and confirmed. At the same time, the implementation of Catholic 

standards into the life of Lviv diocese gave Atanasii Sheptytsky the possibility to solve the 

problem of the Assumption Brotherhood self-governance for his own benefit. So, this article is 

dedicated to a new stage in the relationship between these two parties that was reached after 

ten years of reconciliation with the bishop. 

Keywords: brotherhood, Dorminion brotherhood, Stauropegion, Atanasii Sheptytsky, Synod 

of Zamosc, Lviv. 

Пропонована тема досі ще не ставала предметом досліджень. Одначе, вона має абсолютно 
важливе та прикладне значення для дослідження історії Успенського братства. Саме за урядування 
єпископа, а згодом митрополита Атанасія Шептицького відбувся синод у Замості, який справив 
значний вплив на утвердження унійної традиції в львівській єпархії. І саме за його правління та 
участі було нанесено потужного удару по правовому становищі Ставропігії. Події цих часів, 
частково можна простежити у дослідженнях істориків Церкви. Так, зокрема львівський дослідник 
Ігор Скочиляс у статті «Унівський архімандрит та львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643-
1715»2 подає ґрунтовний опис особливостей перехідного періоду між урядуванням Йосифа 
Шумлянського та Атанасія Шептицького. У своїй монографії «Галицька (Львівська) єпархія  
ХІІ-ХVIII ст. Організаційна структура та правовий статус»3 дослідник подає комплексний огляд 
ситуації та подій в єпархії, що дозволяє простежити умови та історичний контекст взаємин між 
братством та єпископом протягом всього періоду. Предмет цього дослідження, частково, висвітлений 
у праці Ярослава Ісаєвича «Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII ст.»4,  

                                                      
1 Це друга частина циклу статей, присвячених історії взаємин Ставропігійського братства з львівськими 
єпископами у XVIII ст. Перша стосувалась відносин з єпископами Йосифом Шумлянським та Варлаамом 
Шептицьким. Див.: Друздєв, О. (2017). Успенське братства та львівські єпископи. Частина І: Йосиф 
Шумлянський, Варлаам Шептицький. Молодий вчений, 5, 19-23. 
2 Скочиляс, І. (2013). Унівський архімандрит та львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643-1715). 
Генеалогічні записки. Львів, Вип.11 (нової серії 5) 
3 Скочиляс, І. (2010). Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVIII ст.. Організаційна структура та правовий 

статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету. 
4 Ісаєвич, Я. (1966). Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII століття. Київ: Наукова думка. 
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яка була перевидана в Канаді в розширеному вигляді у 2006 р.1. У ній автор, висвітлюючи історію 
братства, подав основні події, які вплинули на його розвиток та оцінив їх як такі, які нанесли 
непоправної шкоди Ставропігії. Важливою подією, яка вплинула на розвиток відносин між тоді ще 
єпископом та Успенською конфратернією, став синод у Замості. Цій події присвятили свої розвідки 
о. д-р Юрій Федорів2 та о. Даріуш Цьолка (Dariusz Ciołka)3. У цих працях дослідники приділили 
увагу аналізу постанов Синоду та їх впливу на розвиток унійної церкви. Важливо відмітити, що 
обидва дослідники дійшли до висновку, що Замойський з’їзд започаткував процес латинізації 
унійної церкви4. Крім цього, відзначалась роль братства, як єдиного репрезентанта світського стану 
на церковному синоді5. 

Позаяк, як вже зазначалось, дана тема майже невисвітлена історіографічно, основним 
джерелом отримання необхідної інформації тсали архівні матеріали. Основою для цього 
дослідження стали документи фонду № 129 Центрального державного історичного архіву України 
в місті Львові. Цей фонд присвячений правонаступнику братства – Ставропігійському інститутові, 
в якому зберігались документи організації від її заснування. Основний масив матеріалів репрезентує 
період після вищевказаного синоду. Завдяки збереженим документам, вдалось реконструювати 
заходи, які вживав Атанасій Шептицький з метою підпорядкування конфратернії своїй владі. 
Конфлікт в братстві, який розпочався 1723 р., дав можливість єпископу втрутитись у внутрішні 
справи конфратернії. Як наслідок, протягом майже всього правління владики, братство зосередило 
свої зусилля на збереженні незалежності від нього. Очевидно, що робилось це у судовому порядку, 
посередником у якому виступали інституції римо-католицької церкви. Від так, наявні архівні 
документи дозволяють реконструювати ці події. Важливим доповненням до загальної картини є 
матеріали, видані у кількох томах серії «Monumenta Ucrainae Historica». Зокрема у 5 томі 
опублікована пропозиція Атанасія Шептицького увалити на синоді в Замості рішення про 
підпорядкування братства його владі6. Даний документ має важливе значення для реконструкції суті 
взаємин між сторонами та значення, якого надавала місцева церковна влада питанню 
підпорядкування братства своїй владі. Зважаючи на вищесказане, можемо стверджувати, що дана 
тема має важливе прикладне значення для: а) дослідження історії братства; б) дослідження історії 
львівської унійної єпархії; в) дослідження процесу адаптації нової еклезіальної традиції 
в середовищі вірян. Саме тому, на наш погляд, проблематика відносин між Успенським братством 
та місцевою церковною владою має досить велику актуальність. Метою даної статті є простеження 
впливу динаміки змін взаємин між єпископом Атанасієм Шептицьким та Ставропігією. Завдання: 
простеження причин змін у відносинах між сторонами. Хронологічні межі охоплюють період 
правління А. Шептицького 1715 – 1746 рр. 

Прийняття унії поставило на порядок денний питання щодо реорганізації внутрішнього 
укладу життя львівської єпархії, частиною якої було львівське братство. Зовнішньополітична 
нестабільність, викликана подіями Північної війни, а також процес усвідомлення, на різних рівнях, 
нової еклезіальної приналежності, відклало вирішення цієї проблеми на 20 років. Ситуація 
кардинально змінилась у 1720 р., коли на синоді в Замості були прийняті рішення, які мали серйозні 
наслідки для реформ в єпархії та зміни відносин з Ставропігією. 

Після затяжного конфлікту з Йосифом Шумлянським, який завершився прийняттям братством 
унії у 1708 р.7, наступив період нормалізації відносин, пов’язаний з урядуванням Варлаама 
Шептицького8. Фактично, за його нетривалого правління жодних серйозних конфліктів 

                                                      
1 Isaievych, Ia. (2006). Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press. 
2 Федорів, Ю. (1972). Замойський синод 1720 р. Рим: Видання «Богословії», Ч. 3. 
3 Ks. Ciołka, D. (2006). Synod Zamojski z 1720 roku i jego postanowienia. Krakow, Almanach Dieczezalny, t.2.  
4 Федорів, Ю. (1972). Замойський синод 1720 р. Рим: Видання «Богословії», Ч. 3, 27.  
5 Ks. Ciołka, D. (2006). Synod Zamojski z 1720 roku i jego postanowienia. Almanach Dieczezalny, t. 2, 14. 
6 Monumenta Ucrainae Historica (1964). Упоряд. митр. Андрей Шептицький. Рим: Український Католицький 
університет, Volume V., 340. 
7 Киричук, О. (1996). Перехід Львівського Ставропігійського братства під юрисдикцію Св. Апостольського 
престолу (за матеріалами ЦДІА України у Львові). Успенське братство і його роль в українському 
національно-культурному відродженні: доп. та повідомл. наук. конф. (4 – 5 квітня 1996 р.). Львів: ЛНБ, 96. 
8 Друздєв, О.В. (2017). Успенське братство та львівські єпископи. Частина І: Йосиф Шумлянський, Варлаам 
Шептицький. Молодий вчений, 5, 21. 
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не спостерігається. Навпаки, приклад зібрання братств у 1712 р. у зв’язку з правовими утисками 
руської (української) громади міста1 свідчать про намагання зберегти внутрішню єдність єпархії. 
Смерть владики у 1715 р. та обрання його наступником Атанасія Шептицького, не змінила стану 
речей. Як і в попередні роки, представники Ставропігії брали участь у елекційному соборі2 і навіть 
чин хіротонії нового єпископа був здійснений в Успенській церкві3. Це вкотре підтверджує значну 
суспільну роль братства. Фактично, до 1720 р. відносини з єпископом були стабільними. Ситуацію 
кардинально змінив провінційний синод у Замості того ж таки 1720 р.. 

Синодальні рішення досі викликають неоднозначну оцінку української, передовсім церковної, 
історіографії через проблематику «латинізації» уніатської церкви, які вони започаткували4. Одначе 
для братства цей синод був важливий з двох моментів. Перший: з світських осіб в ньому брали 
участь тільки дві особи: Іван Чесниковський та Стефан Лясковський, які були членами (Стефан – 
сеньйор) Ставропігії5. Таке виключне становище членів Ставропігії не оминув своєю увагу 
львівський владика. Свідченням цього є пропозиції до ухвал синоду, надіслані Атанасієм 
Шептицьким, серед яких окремим пунктом зазначалась необхідність встановлення ієрархічного 
контролю над Успенським братством6. Це свідчить про продовження конфлікту святоюрського 
двору з Ставропігією, хоч і з певними періодами примирення. Виправданість антибратської позиції 
єпископа стала явною вже на синоді. Під час проведення цього зібрання, делегація братства вчинила 
справжній церковний демарш, відмовившись визнавати запропоновану нунцієм Ієронімом 
Грімальді, формулу Символу віри7. Зважаючи на статус заходу, видається, що на такий крок 
братчики вдались маючи під собою певну основу. Найімовірніше, що нею був соціальний та 
правовий статус організації, який залишався стабільно високим. Другий момент полягав у наслідках 
синодальних постанов. Серед них можемо виділити наступні: 1. Заборона уніатам брати участь 
у православних богослужіннях та звертатись в духовних потребах до некатолицьких духівників; 
2. Заборона залучати мандрівних священників; 3. Всі видання мали отримати апробату від місцевого 
єпископа-ординарія. Окремим пунктом наголошувалось на потребі виправлення книг від 
«схизматичних помилок»8. Крім цього, окремими пунктами вводилось поняття законності утворення 
братств мирян, які мали мати статути, апробовані апостольською або єпископською владою, архів, 
фіксовані фінанси та майно, над яким вводився контроль9. Ще одним важелем впливу на братство 
стало зобов’язання утримувати трьох світських священників та одного диякона при Успенській 
церкві, на яких, очевидно, мав вплив єпископ10. Оцінюючи постанови синоду в Замості, Ярослав 
Ісаєвич зазначав, що нівелюючи різницю між греко- та римо-католицькою Церквами, ці рішення 
створили сприятливі умови для втручання у справи братства, яке захищало традиційний 
візантійський обряд11. 

Постзамойський період в історії Ставропігії, на наш погляд, був найважчим. Отримавши 
канонічні підстави для втручання, владика Атанасій Шептицький, спробував встановити фіскальний 
контроль над молодшим братством при Онуфріївському монастирі. На цю спробу Ставропігія 
одразу відповіла судовою протестацією, посилаючись на положення папської булли 1709 року12. 
Одначе, 1722 р. зважаючи на відсутність фундаційного документу (де факто, причиною була 

                                                      
1 Скочиляс, І. (2013). Унівський архімандрит та львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643-1715). 
Генеалогічні записки. Львів, Вип. 11 (нової серії 5), 36. 
2 Собори Львівської єпархії (2006). Упорядкування та історичний нарис Ігоря Скочиляса. Львів: Видавництво 
УКУ, 2006. 
3 Скочиляс, І. (2010). Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVIII ст.. Організаційна структура та правовий 

статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 616. 
4 о. д-р. Федорів, Ю. (1972). Замойський синод 1720 р. Рим: Видання «Богословії», Ч.3., 27. 
5 Ks. Ciołka, D. (2006). Synod Zamojski z 1720 roku i jego postanowienia. Almanach Dieczezalny, t.2., 14. 
6 Monumenta Ucrainae Historica (1964). Упоряд. митр. Андрей Шептицький. Рим: Український Католицький 
університет. Vol V., 340. 
7 Скочиляс, І. (2010). Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVIII ст.. Організаційна структура та правовий 

статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 285. 
8 Провінційний Синод у Замості 1720 р.Б. Постанови (2006). Івано-Франківськ: Нова Зоря, 281. 
9 Провінційний Синод у Замості 1720 р.Б. Постанови (2006). Івано-Франківськ: Нова Зоря, 291. 
10 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 806, арк.1. 
11 Isaievych, Ia. (2006). Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 111. 
12 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 815, арк.1. 
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відмова платити «подарунок» владиці), єпископ таки скасував «молодше» згромадження1. Того ж 
1720-го року, маляр Лукаш, який виконував роботи в Онуфріївському монастирі, передав церковне 
срібло ігумену собору св. Юра на що, за словами останнього, «була воля єпископа»2. Позаяк владика 
відмовився повернути майно, відповідний позов був направлений до нунціатури у Варшаві3. 
Своєрідним контрвипадом Шептицького стала судова справа щодо несплати дарчих записів 
Лавришевича Степана на василіанські монастирі, які мало виплатити Успенське братство4. Одначе, 
зважаючи на те, що характер справи носив більш цивільний характер, братство не з’явилося на суд і 
оскаржило дії владики5. Як наслідок, окремим декретом папська нунціатура заборонила єпископу 
втручатись у справи конфратернії6. Позаяк досягнути бажаного впливу на інституційному рівні не 
вдалось, Атанасій Шептицький вдався до персонального тиску. Очевидно, під виглядом 
душпастирської опіки над братчиками, яка залишалось в к омпетенції владик протягом всього 
досліджуваного періоду7. Так зокрема, один з сеньйорів конфратернії – Семен Гребінка у листі 
до Стефана Лясковського скаржився, що єпископ погрожував відлучити його від церкви 
за вигаданими причинами8. Прикметно, що серед зазначених порушень був «непослух єпископові»9. 
В одному з наступних листів до Лясковського, Гребінка навіть стверджує про накладання 
екскомуніки на нього10. Одначе, цей епізод достатньо швидко вирішився на його користь. Де факто, 
єдиним способом захисту від посягань владики було звернення до нунціатури у Варшаві, а згодом 
навіть у Римі. 1722 р. владика висунув вимогу недрукувати без його підтвердження книг, 
пояснюючи це тим, що братство видає «схизматицьку» літературу. Одначе безрезультатно. 

1723 р. розпочався найбільший конфлікт всередині братства, пов’язаний з розтратою 
сеньйором Стефаном Лясковським коштів Ставропігії. Користуючись нагодою, Шептицький 
звинуватив братство у фінансових зловживаннях та викликав їх на духовний суд. Позаяк, згідно 
папського бреве 1709 р. єпископ не мав повноважень вирішувати такі справи самостійно, її було 
передано до суду Нунціатури, яка призначила відповідну комісію. Судова тяганина, яка тривала 
до 1725 р. призвела до фактичного нівелювання прав і привілеїв братства11. Над діяльністю 
конфратернії був встановлений нагляд. Зокрема у фінансовій сфері. Як наслідок – значні грошові 
збитки12. Крім цього, прецедент зловживань у братстві дав підставу для перегляду доцільності 
збереження його прав і привілеїв. Зокрема, на початку 1725 р. комісія папської нунціатури 
у Варшаві підготувала кілька пропозицій щодо підпорядкування Ставропігії львівському єпископу, 
анулювання їх привілеїв як «схизматичних» та ряд інших змін. Цікаво, що найпершим у цьому 
документі, вказувалось на те, що Успенська конфратернія активно протистоїть як світській, так і 
церковній владі через надмір прав, якими вона користується13. Далі наводився ряд пропозицій, серед 
яких виділимо 5: 1. Дозволити єпископу здійснювати візитації і вносити корективи у діяльність 
братства; 2. Приведення всіх братських привілеїв у відповідність з нормами Католицької церкви; 
3. Введення у форму братської присяги католицького Символу віри; 4. Заборонялось приймати 
не католиків; 5. Видача коштів – тільки за згоди братства та єпископа14. Не всі пропозиції були 
реалізовані, одначе слід зауважити, що майже кожна з них підважувала основні принципи існування 
та діяльності Ставропігії. 

                                                      
1 Національний Музей імені митрополита Андрея Шептицького у Львові, Відділ рукописів і стародруків, 
Ркл.176, арк. 35 зв. 
2 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 817, арк. 5. 
3 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 816, арк.1. 
4 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 812, арк.1. 
5 Зубрицький, Д. (2011). Хроніка Ставропігійського братства. Переклад: Іван Сварник. Львів: Видавництво 
«Апріорі», 245. 
6 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 819, арк.1. 
7 Шептицкий, Л. (1860). Львовская руская єпархія передь стома льты, описана по донесенію, поданому до 

Римской куріи Преосвященньйшимь Львомь Шептицкимь, епископомь Львовским, Галицким и Камянецкимь. 
Львовь, Типомь Ставропигійского Института, 1860. 
8 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр 820, 1 арк. 
9 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр 820, 1 арк. 
10 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп. 1, спр. 822, 2 арк. 
11 Isaievych, Ia. (2006). Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 123. 
12 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 863, арк. 1. 
13 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.868, арк. 1. 
14 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.868, арк. 1-2. 
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Користуючись сприятливим моментом, єпископ через свого прокурора, вкотре намагався 
встановити фінансовий контроль над братством, одначе безрезультатно1. Фактично, відстоювання 
незалежності від єпископа, яка була, за висловом самих братчиків «інтересом цілої нації»2 вкотре стало 
пріоритетним напрямком боротьби Ставропігії у церковній площині. Позаяк в 1725 р., в результаті 
перевірки книг, було виявлено, що вони не відповідають вченню Католицької церкви, прокурором 
єпископської курії було накладено секвестр на типографію та бібліотеку конфратернії3. У відповідь 
братство подало протест, в якому зазначало, що даний крок є неправомірним і призвів до значних 
фінансових втрат4. Позаяк така «активність» з боку єпископа була розцінена як спроба нав’язати свою 
юрисдикцію, братство вкотре змушене було добиватись підтвердження незалежного від єпископа 
статусу5. Декретом Конгрегації по поширенню віри від 9 вересня 1727 р. це рішення було підтверджене, 
одначе додано положення про встановлення контролю з боку комісій, які мав призначати нунцій6. 
користуючись нагодою та незважаючи на декрети папського нунція, єпископ вкотре наклав секвестр 
на братське майно, на час перевірки, проти чого була направлена відповідна протестація7. Позаяк 
перевірка тривала досить довго, вже в жовтні було відправлено листа до Стефано Руггіо 
з повідомленням про повільний хід перевірки, в результаті чого була паралізована діяльність братства8. 

1730-ті рр. виявились доволі напруженими. Окрім постійних перевірок, найбільше прикростей 
Ставропігії завдав судовий процес з Унівською, а згодом і з Почаївською друкарнею. Прикметно, що 
свою діяльність Унівська типографія відновила 1732 р., тому дослідники, які займались цією темою, 
припускають, що це було зроблено для спроби зламати видавничу монополію братства9. Видається, 
що даним кроком митрополит (Шептицький був возведений в сан у 1729 р.10) намагався повторити 
аналогічний крок Йосифа Шумлянського, з ціллю примусити Ставропігію до переговорів з ним і на 
його умовах. Одначе вийшло з точністю до навпаки. 29 квітня 1733 р. проти митрополита Атанасія 
було подано позов до нунціатури стосовно друкарні та інших обмежень та перешкод11. Поруч з цим, 
зважаючи на порушення декрету короля від 30 жовтня 1730 р. про підтвердження прав на виключний 
друк руських книг12, позов був направлений і до королівського суду. Судовий процес в обох 
інстанціях тривав доволі довго. Фактично, реальне зрушення відбулось наприкінці січня 1736 р., коли 
король Август ІІІ видав судовий позов владиці у цій справі13. Двома тижнями згодом, те ж 
провадження було відкрито й щодо братства, яке було звинувачено у видавництві та розповсюджені 
«схизматицьких» книг14. Судова справа з Унівською друкарнею завершилась декретом від 31 жовтня 
1740 р., за яким монахам дозволялось видавати лише ті книги, які не видавали братчики15. Це рішення 
нанесло серйозного удару типографії, яка, однак, припинила своє існування лише в 70-их рр. через 
конкуренцію з боку власне Успенської та Почаївської друкарень16. 
                                                      
1 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.870, арк. 1. 
2 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.824, арк. 3. 
3 Ісаєвич, Я. (1966). Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII століття. Київ: Наукова 
думка, 94. 
4 ЦДІАУ України у Львові, ф.129, оп.1, спр.881, арк.1-2. 
5 Oryginalne listy różne do szlachetnego bractwa Stawropigialnego lwowskiego z Rzymu i Warszawy pisane 1727-1730. 
< http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-000450> (2017, вересень, 30). 
6 Шараневичь, И. (1895). Юрій Еліясевичь. Историчесній очеркь. Львовь, тип. Ставропигийскаго Института, 7. 
7 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.901, арк.1. 
8 ЦДІАУ України у Львові, ф.129, оп.1, спр.905, арк.1. 
9 Juda, M. (1988/89). Podstawy prawne publikacij wydawnictw dla Kosciolow wschodnich w Koronie i ziemiach 
XVI-XVIII wieku. Folia Bibliologia 1988/89 [druk 1993 Ruskich w], R. 36/37, 11. 
10 о. Назарко І. ЧСВВ (1962). Київські та Галицькі митрополити: біографічні нариси (1590-1960). Торонто: 
Видавництво ОО. Василіян, 91. 
11 Зубрицький, Д. (2011). Хроніка Ставропігійського братства. Переклад: Іван Сварник. Львів: Видавництво 
«Апріорі», 255. 
12 Привілеї національних громад міста Львова(XIV-XVIII ст.). Упор. М. Капраль. Львів: Міське громадсько-
культурне об’єднання «Документальна скарбниця Львова»; Львівський національний університет  
ім. Івана Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 
Львівське відділення., 2010, 99; 
13 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.940, арк. 1-2. 
14 ЦДІА України у Львові, ф.129, оп.1, спр.941, арк. 1. 
15 Огієнко, І. (1983). Історія Українського друкарства. Вінніпег-Канада: Волинь, 150. 
16 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. <http://litopys.org.ua/isaevych/is26.htm> 
(2017, вересень, 30). 
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Як вже зазначалось, найбільше братству шкоди завдавали постійні перевірки книг та намагання 
втручатись у внутрішні справи. З кінця 20-их рр. Ставропігія була змушена отримувати митрополиче 
підтвердження для видання книг. Наприклад, 2 жовтня було видано дозвіл на друк Трифологіону1, 
наступного року апробовано видання Октоїха2. Фактично, з кінця 30-их рр. і до смерті митрополита 
у 1746 р. відносини з братством залишались стабільними. Братство шукало способу звільнитись від 
зовнішнього нагляду нунціатури, в свою чергу Шептицький намагався максимально скористатись 
з ситуації, підводячи основи для прямого втручання у справи конфратернії. 

У підсумку слід зазначити наступне. Правління Атанасія Шептицького став періодом 
внутрішніх реформ у єпархії, основи яких були закладені постановами Замоського синоду 1720 р. 
Ця реорганізація прямо чи опосередковано звужувала можливості Ставропігії до існування в тій 
формі, яка була до цього. Як наслідок, конфлікт між єпископом (згодом митрополитом) та 
братством був неминучий. Відстоюючи традиційний уклад церковного життя, де факто прямо 
саботуючи саму суть прийняття унії з Католицькою церквою, Успенська конфратернія сама 
провокувала протистояння. Прикметно, що його перебіг був зумовлений власне внутрішніми 
проблемами братства, які дали змогу церковній владі вперше в історії здійснювати фактичний 
контроль над його діями. Як наслідок, Ставропігії був нанесений удар, який призвів до остаточного 
занепаду організації в подальшому. 
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ПОЧАТОК АКЦІЇ ПОРЯТУНКУ ЄВРЕЇВ 
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START OF THE CAMPAIGHN FOR TRE RESCUE  

OF THE JEWS BY THE METROPOLITAN  

ANDREY SHEPTYTSKY IN AUGUST 1942 

Start of the campaign for the rescue of Jews by the Metropolitan Andrey Sheptytsky in August 

1942 is studied in the article. The author begins with an analysis of the August campaign in 1942 

as a massive Holocaust of Lviv’s Jewish community. He focuses on the fact that a foreboding 

of imminent catastrophe felt by some Jews led them, in despair, to address the Head 

of the Ukrainian Greek Catholic Church. A visit of Rabbis Dawid Kahane and Kalman Chameides 

started the campaign for the rescue of Jewish children from Lviv Ghetto. Active rescue efforts 

regarding adult Jews were made during the August operation. Some sources allow us to assert 

that sheltering the Jews in cellars of St. George’s Cathedral architectural complex was not a one-

time act of commitment but an ongoing rescue operation under conditions of growing genocide. 

Events that took place in August 1942 became the turning point for Metropolitan Andrey 

Sheptytsky and Lviv Jews and their relationship, since they started the process of rescuing 

people deprived of the right to live by the Nazis. This rescuing campaign developed during 

the following months of autumn 1942. 

Keywords: rescue campaign, Metropolitan, Holocaust, Rabbi, children. 

Проблематика, яка стосується практичних питань порятунку євреїв духовенством та 
монашими спільнотами Греко-Католицької Церкви під час Голокосту, є малодослідженою. Причина 
цього полягає у незначній кількості джерел, які залишились з тієї доби. В більшості джерельна база 
складається із спогадів, свідчень, інтерв’ю з учасниками тих подій або ж людей, які з ними 
спілкувалися. Щодо історіографії, то даними питаннями займалися Ж. Ковба, Ш. Редліх, 
Ю. Бусганг. На сучасному етапі є потреба у поглибленні вивчень відносин служителів Греко-
Католицької Церкви з представниками єврейських громад Галичини під час Другої світової війни. 
Дана стаття ставить собі за мету дослідити початковий етап акції порятунку євреїв митрополитом 
Андреєм Шептицьким, залучаючи при цьому невідомі досі джерела. 

Висловлюючи свій протест у пастирських посланнях, листах та розмовах з оточенням, проти 
антисемітської політики та жорстокості нацистів, що з кожним місяцем окреслювалася у добре 
продуманий і організований до деталей геноцид, митрополит Андрей Шептицький розпочав літом 
1942 р. перехід до реалізації систематичного порятунку євреїв. Це було зумовлено наростаючими 
хвилями нищення єврейського населення у Львові. Їх вершиною стала «серпнева» акція 1942 р.1. 
У спогадах очевидців тих подій, вона запам’яталася своїми вражаючими масштабами вбивст та 
переслідувань. Впродовж цієї акції 10-22 серпня 1942 р., у місті було вбито більше 40 тис. євреїв2. 
Операція була розроблена блискуче, з погляду військової стратегії: було складено план блокади 
окремих будинків і вулиць, одних жертв вивозили до залізничної станції Львів-Клепарів, а звідти до 
газових камер концентраційного табору смерті Белжеця, інших доправляли на розстріл біля 
Янівського концентраційного табору, до сіл Винники і Лисиничів3. Акція завершилась тим, що 
                                                      
1 Lewin, K. (2011). Przeźyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946. Warszawa, 138. 
2 Schenk, D. (2012). Noc morderców: kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej. Kraków, 245. 
3 Гонігсман, Я. (2009). Катастрофа львівського єврейства (1941-1944). Незалежний культурологічний журнал 
«Ї», 179. 
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23 серпня 1942 р. частина німецьких підрозділів, що брала участь у її реалізації, вирушила 
до містечок Городка та Рави-Руської ліквідовувати тамтешні гетто1. 

Напередодні «серпневої» акції львівські євреї відчували наближення загрози2. Тому кожен 
намагався знайти якесь укриття чи інший спосіб вижити. І деякі з них вирішили шукати порятунку 
у глави Греко-Католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького. Рабин прогресистської 
синагоги у Львові на вул. К. Шайнохи 6 (сучасна вул. Банківська) Давид Кагане так аргументував 
свій вибіp: «У цьому не було нічого незвичного: неодноразово євреї знаходили захист у вищих 
служителів церкви, які часто виявляли розуміння їх трагічного становища»3. Проте насправді це був 
важкий вибір для євреїв. Коли Курт Левін запропонував своїй матері, Рахіль Левін, піти і 
порадитися про їхній можливий порятунок з митрополитом, вона, котрої покійний чоловік був 
у дружніх стосунках з ним, поставилась до цього скептично, але загалом не заперечувала4. Але, коли 
митрополит сказав, що має два місця для укриття і дітей потрібно привести наступного ранку, вона, 
спершу, навіть не хотіла говорити вдома про цю можливість5. Курт Левін згадує, що йому довелося 
брутально пояснити їй, що вони в такому разі «підуть на мило»6. І тоді Рахіль Левін заявила про те, 
що її, як і більшість тодішніх євреїв, найбільше хвилювало – питання про хрещення7. Вона сказала, 
що за таку ціну не хоче купувати життя, навіть якщо йдеться про життя дітей, що їй не можна цього 
робити хоча б з огляду на пам’ять про покійного чоловіка-рабина8. На цьому дискусія завершилась. 
Курт Левін був вимушений наступного ранку йти сам до Митрополичих палат і пояснювати 
ситуацію. Митрополит Андрей Шептицький, у свою чергу, відповів йому, що розуміє причину цієї 
відмови. Він заявив, що хлопець має і його зрозуміти, що він це робить не для отримання грошей чи 
іншої винагороди, а виключно з мотивів любові до Бога і ближнього9. А по відношенню до Левіних 
має подвійний обов’язок через пам’ять про покійного рабина Ізекиїла Левіна, який був його 
приятелем. Про хрещення ж митрополит заявив, що він навіть і не думав про це. Якщо вдасться 
врятуватися і пережити війну, і вони переконаються у правдивості його віри, тоді можна буде 
говорити про щось. Також, митрополит попросив, щоб Курт Левін все це передав матері і вона 
наступного ранку прийшла до нього на особисту розмову. Коли ж вдома було все передано, Рахиль 
Левін погодилась прийти до Митрополичих палат. Там, митрополит Андрей Шептицький ще раз 
підтвердив свої слова і заявив, що він є гарантом того, що діти не забудуть про своє єврейське 
походження, що будуть виховуватися у єврейському дусі. Рахіль Левін знову попросила час 
на роздуми і лише наступного дня Курт Левін завів свого молодшого брата Натана (1932 р.н.) 
до резиденції митрополита Андрея Шептицького10. Це відбулося наприкінці «серпневої» акції11. 
Натомість сам проект порятунку єврейських дітей розпочався ще під час її проведення. 

Рабин Давид Кагане зазначає, що незадовго до Курта Левіна, він з рабином Кальманом 
Хамайдесом також зверталися по допомогу до митрополита Андрея Шептицького. Курт Левін 
на початку просив у глави Греко-Католицької Церкви переховати рукописи свого батька12. Рабини ж 
прийшли з проханням від імені відділу релігії Юденраду попросити про передачу на зберігання 
декількох сотень сувоїв Тори, які були у підвалах на вул. Бернштейна 1213 (сучасна вул. Шолом-
Алейхема). Як і у випадку Курта Левіна, це було вступним проханням. Спражнім мотивом приходу 
було прохання про надання притулку14. Вони знали, що митрополит мав славу справедливої людини 
і ведені цією надію, що він не відмовить їм у допомозі, вони звернулися до нього15. Контакт 
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з Митрополичим палацом був наведений через приятеля рабина Давида Кагане, колишнього 
викладача Львівської богословської академії о. д-р Гавриїла Костельника. Саме він домовився про 
зустріч і митрополит їх прийняв1. На початку розмови, як згадує рабин Давид Кагане, митрополит 
Андрей Шептицький взяв його руку у свої руки і, дивлячись співчутливо, сказав з прихильністю 
у голосі: «Я бачу, біда привела тебе до мене, мій сину. Сідай, будь ласка, й розкажи мені про неї»2. 
В процесі бесіди, митрополит запитався, як може їм допомогти3. Тоді рабин Давид Кагане попросив 
його врятувати Тори і дітей, чиїх батьків нацисти вбили і мають знищити в найближчій облаві4. 
Митрополит погодився на перше прохання з умовою, що євреї самі принесуть Тори5. Стосовно 
другого, то він виявив готовність прийняти єврейських дітей6. Але попросив прийти наступного дня, 
оскільки мав порадитися щодо технічних питань цього процесу. Його найближчі співробітники 
у цьому проекті – ігумен Унівської Святоуспенської Лаври Студійського Уставу ієромонах 
Климентій (Шептицький) та ігуменя Святопокровського монастиря Студіського Уставу мати 
Йосифа (Вітер) також виявили готовність сприяти цьому задуму і його реалізовувати7. Єдиним 
застереженням було те, що з огляду на часті перевірки сиротинців, під час яких нацисти наказували 
дітям роздягатися, було домовлено, що в першу групу врятованих увійдуть тільки дівчатка8. 
Очевидно, оточенню митрополита потрібний був час на вироблення системи порятунку. Невдовзі 
відбулась перша рятівна операція. Тоді, особистий водій митрополита Андрея Шептицького, Іван 
Гірний перевіз автомобілем глави Греко-Католицької Церкви певну кількість дітей до різних місць 
підготовлених для переховування. 

Рабин Давид Кагане твердить, що цей візит став вихідним пунктом у проведені операції 
по порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким9. Ця теза є дискусійною, оскільки до кінця 
неможливо дослідити контактів митрополита з євреями з львівського гетто через брак джерел. Останні 
дослідження показали, що митрополит активно переховував дорослих осіб у підвалах Святоюрського 
комплексу вже під час самої «серпневої» акції, а різні люди, у пошуках спасіння, зверталися до нього 
ще до візиту рабинів. Підтвердженням цього є свідчення Марка Вайнтраупа. 

Марк Вайнтрауп (1925 р.н.), справжнє ім’я Ізек Маркус Вайнтрауп, змінив його на початку 
50 рр. ХХ ст., коли закінчив Сорбону в Парижі і виїхав до Австралії10. Він був сином Якуба 
Вайнтраупа та Діни Вайнтрауп з дому Канер. В подружжі було ще двоє дочок – Адель, яка загинула 
під час «серпневої» акції, коли Марк Вайнтрауп переховувався у Святоюрському комплексі, та 
Регіна, яка врятувалася долею випадку у Янівському концентраційному таборі через рішення 
німецького солдата не брати її до числа осіб призначених на знищення11. 

Родина Вайнтрауп була дуже заможною. Її глава – Якуб Вайнтрауп був власником 
будівельного підприємства на вул. Л. Сапєги (сучасна вул. С. Бандери), фабрики ролетів12. Вони 
жили на вул. А. Кордецького 12а (сучасна вул. О. Степанівни) у неєврейській околиці Львова, 
де Якуб Вайнтрауп мав дві кам’яниці13. Марк Вайнтрауп вчився у IX державній гімназії 
ім. Я. Кохановського, де на той час було шістсот учнів і лише семеро серед них були євреями14. Всі 
його друзі дитинства та юності були за національністю поляками або українцями. Під час німецької 
окупації всі вони покинули його і він не отримав від них жодної допомоги, а навпаки – тільки 
неприязнь15. В одному лише випадку довоєнні контакти допомогли йому і врятували життя. Коли 
Львів був окупований нацистами, Марк Вайнтрауп був змушений працювати на залізниці. Це була 
тяжка виснажлива робота, яка полягала в прокладанні дороги. Робітники не витримували більше 
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семи-восьми днів. Їхнім завданням було носити на плечі балки вагою п’ятдесят кілограм, а коли 
хтось від знемоги падав – його відразу вбивали вартові1. На п’ятий день праці до Марка Вайнтраупа 
підійшов чоловік, який впізнав у ньому однокласника свого сина у IX державній гімназії 
ім. Я. Кохановського2. Його прізвище було Грюник, він був начальником підрозділу на львівській 
залізниці і саме він перевів Марка Вайнтраупа працювати до себе, що дало йому чотири-п’ять 
місяців відносного спокою і врятувало від смерті3. Марк Вайнтрауп свідчить, що це була випадкова 
людина, яка допомогла і врятувала, бо лише впізнала4. 

Другий випадок безкорисливої допомоги Маркові Вайнтраупові належить митрополиту 
Андрею Шептицькому. Вся проблема родини Вайнтрауп полягала у тому, що вони, на початку 
німецько-радянської війни, мали можливість евакуюватись, але відмовились від цього5. Якуб 
Вайнтрауп знав головного лікаря військового шпиталю у Львові. Перед евакуацією з міста, той 
приїхав тритонною машиною під будинок родини Вайнтрауп і запропонував приєднатися до нього6. 
Але Якуб Вайнтрауп відповів йому, що ніхто не може бути гіршим за радянську владу7. Така 
відповідь була викликана тим, що восени 1939 р. у Якуба Вайнтраупа цією владою було 
націоналізовано дві кам’яниці. Тому він її не любив і водночас боявся8. Своїй родині він заявив, що 
закінчив німецьку школу у Відні, знає цю мову і вірить, що німці не можуть робити такі страшні 
речі, що Вайнтраупи мають залишитись у Львові і вони переживуть війну9. Але як зазначає Марк 
Вайнтрауп – не пережили10. 

Подібні настрої не були поодинокими у львівських євреїв. Про цю надію, єврейської громади 
Львова щодо німецької влади, згадує у своїх спогадах і Курт Левін11. Проте, безкомпромісна 
політика нацистів відразу переконала мешканців міста у марноті їх сподівань. На початку серпня 
1942 р., як зазначає Марк Вайнтрауп, у львівському гетто було відомо про наближення наступної 
великої акції, оскільки можна було спостерігати збільшення кількості військ СС, які оточували 
територію проживання євреїв12. В цей період Якуб Вайнтрауп прийняв рішення звернутися за 
допомогою до митрополита Андрея Шептицького. До війни він часто зустрічався з ним і вони добре 
зналися. Він зателефонував до канцелярії митрополита і попросив владику допомогти його єдиному 
сину13. Митрополит відповів йому, що Марк Вайнтрауп має прийти до церкви св. Юрія. Останній 
прийшов до архикатедрального собору вечером перед «серпневою» акцією. Його завели до першого 
поверху Митрополичих палат. Там зібралось близько сімнадцяти євреїв14. Митрополита Андрея 
Шептицького привезли на інвалідному візку. Марка Вайнтраупа привели до владики, він 
представився і той положив обидві руки на його голову та благословив. Потім Марка Вайнтраупа 
завели до укриття в підвалі. Він бачив митрополита лише один раз тоді і перебував там сімнадцять 
днів15. Властиво саме Марк Вайнтрауп свідчить, що переховування сімнадцяти-вісімнадцяти осіб 
у підвалах Святоюрського комплексу під час «серпневої» акція 1942 р. не було поодиноким 
випадком рятування євреїв чи щасливим випадком, а систематичним порятунком переслідуваних 
нацистами людей16. Підтвердженням цього є подібний захід, який проводили монахи Студійського 
Уставу, коли в цей самий час переховували у підвалах взуттєвої фабрики «Солід» 
на вул. Трибунальській 16 (сучасна вул. Шевська) шістнадцять євреїв17. Тому, можна зробити 

                                                      
1 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
2 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
3 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
4 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
5 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
6 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
7 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
8 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
9 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
10 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
11 Левін, К. (2007) Мандрівка крізь ілюзії. Львів, 44. 
12 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
13 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
14 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 378-002. 
15 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
16 Архів Святоуспенської Унівської Лаври. Ф. 017, Оп. 1, Спр. 010, DVD 373-001. 
17 Гординський, В. (1983). Спогади про о. Йоана Петерса, отців студитів і братів Шептицьких. Світильник 
істини: Джерела до історії Української католицької богословської академії у Львові 1928-1929-1944, 465. 
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висновок, що візит рабинів Давида Кагане та Кальмана Хамайдеса започаткував порятунок 
єврейських дітей з львівського гетто, в той час як переховування дорослих, через менші труднощі 
пов’язані з віковою особливістю, вже відбувалося напередодні «серпневої» акції 1942 р. 

Підводячи підсумки, потрібно зазначити, що події «серпневої» акції 1942 р. стали переломним 
моментом у відносинах митрополита Андрея Шептицького з єврейською громадою Львова під час 
Другої світової війни. Саме ця акція стала приводом, який призвів до звертання євреїв з львівського 
гетто по допомогу до глави Греко-Католицької Церкви. Тоді ж, у процесі порятунку, окреслилися 
дві незалежні ділянки переховування: дітей та дорослих. Переховування дорослих було первинним 
через вікові особливості, менші потреби переслідуваних людей і усвідомлення ними небезпек, що 
породжувало в них відповідну поведінку і обережність у загрозливих ситуаціях. Зіграло свою роль і 
те, що люди, які шукали захисту у Святоюрському комплексі перед «серпневою» акцією 1942 р. 
були за спогадами свідків виключно дорослими людьми. 

Переховування ж дітей вимагало налагодження виробленого алгоритму і мало свою 
специфіку, породжену віковим сприйняттям світу дітьми. Оточення митрополита Андрея 
Шептицького, якому було доручену вказану роботу, проявило велику мобільність, оскільки вже під 
час «серпневої» акції 1942 р. організувало вивезення першої групи дітей з львівського гетто. Велика 
заслуга у цьому належала рабину Давиду Кагане та рабину Кальману Хамайдесу, як представникам 
єврейської громади, які дали перший поштовх у цьому процесі. 

З іншої сторони, на підставі опрацьованих джерел, можна стверджувати, що в серпні 1942 р. 
порятунок євреїв набув характеру не одноразової акції допомоги, а системного порятунку людей, які 
опинилися в умовах спланованого німецькою владою геноциду. Деталі, методи та способи будуть 
розроблені та втілені у життя найближчим оточенням митрополита Андрея Шептицького у наступні 
місяці осені 1942 р. і вони продемонструють свою ефективність, надійність і продуманість, оскільки 
жоден єврей, який був перехований цією групою не буде заарештований і знищений нацистами. 
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UKRAINIAN MEDICAL ORGANIZATIONS  

AND THE SYSTEM OF MEDICAL INSTITUTIONS  

OF POST-WAR WEST GERMANY 

During the World War ІІ in West Germany there were many scientists, doctors, veterinarians, 

pharmacists and nurses. In the postwar period, they created a number of medical organizations. 

Professional organizations had to take care of improving the quality of medical care for displaced 

Ukrainians, increasing the professional qualifications of medical personnel, providing it with 

work in their specialty and seeking re-emigration over the ocean. Among such organizations is 

necessary to name the Ukrainian medical and sanitary union, the Society of Ukrainian doctors 

in emigration and the Union of Ukrainian veterinarians in emigration. The displaced Ukrainians 

could receive medical care on a free basis in the network of medical institutions controlled 

by the occupation administrations. These included camp hospitals, IRO hospitals, a polyclinic at 

the Ukrainian Red Cross and a sanatorium. Also, private medical practices, primarily 

of venereologists and dentists, operated. We should positively evaluate the activities 

of the Resettlement Medical Center, whose staff helped Ukrainians re-emigrate overseas. 

Among the sanatoriums in which displaced Ukrainians were located, tuberculosis prevailed. 

Keywords: camp hospitals, sanatoriums, displaced Ukrainians, West Germany, post-war years. 

По завершенні Другої світової війн на території Західної Німеччини опинилося багато учених 
медиків, лікарів, ветеринарів, фармацевтів і медичних сестер. Вони доклали зусиль до свого 
організаційного оформлення на німецькій землі й, отримавши роботу за фахом, саможертовно 
працювали на покращення стану здоров’я переміщених осіб. Пропонована тема ще не була у полі 
зору дослідників, що й зумовлює актуальність дослідження. 

Проблема знайшла часткове висвітлення у працях українських дослідників Івана Макаревича, 
Володимира Маруняка, Юліана Мовчана, С. Созанської. Основу джерельної бази становлять архівні 
матеріали, спогади сучасників подій, зокрема Романа Волчука, Семена Іжика, Дмитра Нитченка, 
Софії Парфанович, Уласа Самчука, Олександра Сушківа, матеріали періодики. 

Автор ставить за мету з’ясувати особливості організаційного оформлення українських 
медиків, а також становлення та функціонування мережі медичних закладів у повоєнній Західній 
Німеччині. 

У роки Другої світової війни на території Західної Німеччини опинилося багато українських 
учених медиків і біологів – колишніх співробітників українських академічних інститутів у різних 
галузях медицини та професорів медичних і ветеринарних вишів України, а також лікарів високої 
кваліфікації, фармацевтів, ветеринарних лікарів і медичних сестер. Сучасник подій, лікар Юліан 
Мовчан зазначав, що у воєнні роки залишило Батьківщину понад 200 лікарів1, які згодом замешкали 
в Австрії та Німеччині. Так, серед медиків-науковців у Західній Німеччині опинилися біологи 
О. Ахримович, В. Бригідер, М. Ветухов, Л. Зофієвська, О. Корсунський, І. Розгін, біохімік 
В. Радзимовська, хіміки М. Зайців, М. Закоморний, С. Комарецький, фізик З. Храпливий та ін. 

                                                      
1 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 84. 
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На німецькій землі працювали професійні лікарі-практики. Серед них хірург професор 
Дніпропетровського і Львівського медичних інститутів Борис Андрієвський, терапевт, один 
із ближчих співробітників академіка Олександра Богомольця професор Іван Базилевич, професори 
рентгенології В. Бобрецька, Богаєвський і Ф. Богатирчук, терапевт, професор Виноградова, 
отоларинголог, професор І. Давидів харківський психоневролог, професор Михайло Міщенко, 
хірург, професор О. Москаленко, львівський акушер-гінеколог Софія Парфанович, директор 
Київського туберкульозного інституту (нині Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України) Василь Плющ, терапевт, професор Київського медінституту 
В. Солнцев, професор Київського медінституту Шидловський1 та ін. 

У великих містах Західної Німеччини, зокрема в Авгсбурзі, Ганновері, Мюнхені та 
Регенсбурзі, українські медики організували Медично-санітарне об’єднання з Лікарською секцією. 
Об’єднання спільно з Українською санітарно-харитативною службою організувало понад сто курсів 
із підготовки медичних сестер2. 

Економічна криза, що охопила Західну Німеччину у повоєнні роки, безпосереднім чином 
позначилася на медичній системі. У лікарнях, госпіталях і санаторіях відчувався брак медичних 
інструментів, не вистачало і медикаментів, які почасти медпрацівники радили купувати пацієнтам 
самотужки. Необхідні медикаменти можна було роздобути за великі кошти на чорному ринку3. 
Зрозуміло, що абсолютна більшість переміщених українців через безгрошів’я не могли їх придбати, 
що відтягувало одужання на невизначений термін. Деяким хворим медикаменти на безоплатній 
основі надсилали з-за океану небайдужі4, окрім того практикувалося збирання українською 
громадою як Західної Німеччини, так і інших держав коштів на лікування5. Водночас за даними 
лікаря Т. Решетила переміщені українці Австрії проблем із забезпеченням медикаментами не мали; 
у дефіциті були лише пеніцилін і протитуберкульозний препарат стрептоміцин6. Переміщені євреї 
Австрії могли отримати пеніцилін від своїх допомогових організацій. Харчовий раціон у медичних 
закладах теж бажав кращого. 

Компенсували зазначені негаразди лікарі та медсестри, які самовіддано працювали7, часто не 
отримуючи належної платні. До того ж медичний персонал у таборових лікарнях отримував 
продуктів харчування менше за таборову поліцію, хоча, як зазначав історик Володимир Маруняк, 
«йому доводиться працювати значно більше, ніж іншим категоріям працюючих»8. Деякі лікарі 
самотужки докладали зусиль до пошуку дефіцитних ліків, які, траплялося, купували за власні 
кошти9. Інші ж, виїжджаючи за океан залишали свої заощадження на лікування пацієнтів. 
Наприклад, лікар-дерматовенеролог Сергій Комлік віддав власні кошти для хворих на туберкульоз 
земляків10. 

Велика кількість лікарів, які опинилися у Західній Німеччині, потребувала організаційних 
форм, зокрема створення власного професійного об’єднання. Воно мало дбати про покращення 
якості медичного обслуговування переміщених українців, підвищення фахової кваліфікації 
медперсоналу, забезпечення його роботою за фахом і турбувати про рееміграцію за океан. 

4-5 травня 1946 р. у таборі переміщених осіб у Карлсфельді біля Мюнхену відбувся І З’їзд 
українських лікарів-емігрантів Західної Німеччини11, на який прибули 130 лікарів. За визначенням 

                                                      
1 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 79. 
2 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 82. 
3 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 93. 
4 Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України. Ф. 1186. Оп. 1. Спр. 39, 2. 
5 Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України. Ф. 1186. Оп. 1. Спр. 45, 3. 
6 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 92. 
7 Парфанович, С. (1954). До історії українського лікарського життя в Галичині. Лікарський вісник, 2, 30. 
8 Маруняк, В. (1985). Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Мюнхен: Академічне 
видавництво д-ра Петра Белея. Т. 1: Роки 1945 – 1951, 292. 
9 Українські вісті. Новий Ульм (1949), 50, 4. 
10 Макаревич, І. (1954). Д-р Сергій Комлік. Лікарський вісник, 2, 42. 
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сучасника подій Юліана Мовчана, це був «перший в історії з’їзд лікарів соборної України»1. Його 
головою обрано Василя Плюща. Частина З’їзду була присвячена вирішенню організаційних питань, 
а інша – виголошенню наукових доповідей. Учасники З’їзду прийняли наступну резолюцію. 
Постановлено створити Українське медично-санітарне об’єднання, яке б охоплювало усіх 
українських медиків Західної Німеччини, і тимчасово підпорядковувалося б Українській санітарно-
харитативній службі. По-друге, управа і президія Об’єднання мали створити Лікарську секцію. 
До проводу новопосталої організації обрано 21 лікаря: Б. Андрієвський, І. Базилевич, Я. Воєвідка, 
Т. Воробець, М. Грушка, С. Дмоховський, А. Жуковський, М. Журко, П. Коваленко, І. Кухаришин, 
П. Кучер, О. Любчак, Я. Макарушка, М. Міщенко, Р. Осінчук, А. Плітас, В. Плющ, Т. Плющ-
Хом’якова, І. Подюк, В. Станецький та А. Шавал. 

Наступний З’їзд відбувся у Регенсбурзі 26-28 грудня 1947 р. На нього прибули 153 учасники, 
у тому числі професори, доценти, асистенти та молоді, щойно дипломовані лікарі. З’їзд обрав нову 
управу Лікарської секції Українського медично-санітарного об’єднання, яку очолив професор 
Ф. Богатирчук. Згадуваний Юліан Мовчан наголошував, що ІІ З’їзд українських лікарів-емігрантів 
Західної Німеччини засвідчив, що попри усі емігрантські труднощі «український лікар завжди і 
скрізь, чесно і сумлінно стояв і стоїть на сторожі здоров’я свого народу; що наші лікарі і 
представники медичної науки не дармують і можуть похвалитися перед світом конкретними 
успіхами в своїй праці, в тому числі і в науковій галузі»2. Це засвідчувала низка наукових доповідей, 
з якими виступили, як авторитетні, так і молоді перспективні науковці та лікарі. 

31 серпня 1947 р. в Мюнхені з ініціативи лікаря-стоматолога С. Дмоховського відбувся 
конституційний з’їзд українських стоматологів («зуболікарів») Західної Німеччини. Він ставив 
своїм завданням створити Секцію стоматологів при Українському медично-санітарному об’єднанні3. 

У 1952 р. у Мюнхені постало Товариство українських лікарів на еміграції (з 1953 р. – 
Українське лікарське товариство в Мюнхені) на чолі з Е. Тушицьким. Станом на 1954 р. до його 
складу входив 31 лікар4. 

Українські лікарі й фармацевти Австрії також створили кілька професійних організацій. 
У французькій зоні окупації було засновано Українське лікарське товариство в Інсбруку й 
Товариство українських лікарів і аптекарів Тиролю та Форальбергу (1946 – 1949 рр.), 
в американській – Товариство українських лікарів і фармацевтів (з 1948 р.). Останнє мало об’єднати 
усіх українських медиків і фармацевтів Австрії, однак безуспішно56. 

Українські лікарі-ветеринари також докладали зусиль для свого організаційного оформлення. 
У 1947 р. відбувся перший з’їзд ветеринарних лікарів Західної Німеччини. На ньому було 
проголошено створення професійного товариства – Об’єднання українських ветеринарних лікарів 
на еміграції при Санітарно-Харитативній службі Апостольської візитатури Української греко-
католицької церкви в Мюнхені7. Об’єднання нараховувало 70 членів. Воно ставило за мету 
організувати усіх ветеринарних лікарів і бути виразником їхніх інтересів, дбати про 
працевлаштування та підвищення кваліфікації, а також допомагати вдовам і сиротам ветеринарних 
лікарів. Окрім того, восени 1947 р. було проведено ветеринарно-лікарський семінар8. На ньому 
виголошувалися доповіді, присвячені новітнім досягненням ветеринарної науки. 

Переміщені особи могли отримати медичну допомогу на безоплатній основі у мережі 
медичних закладів, контрольованих окупаційними адміністраціями. Серед них слід назвати таборові 
лікарні, лікарні ІРО, поліклініку при Українському червоному хресті та санаторії. Окрім того, 
переміщені українці могли звернутися до лікарів, які мали власні практики, зрозуміло, за кошти. 
Намагалися звертатися переважно до лікарів-українців, з якими легше було порозумітися рідною 
мовою. До медпрацівників німецької національності переміщені українці намагалися не звертатися, 
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по-перше, через недовіру, тут дався в знаки негативний образ «німця-ворога», створений 
пропагандою у роки війни, по-друге, через мовний бар’єр. 

У таборах переміщених осіб діяли лікарні, де кожен міг проконсультуватися чи отримати 
медичну допомогу. Медичних інструментів і ліків, як зазначалося вище, бракувало, проте 
у джерелах знаходимо згадки про наявність у таборових лікарнях рентген апаратів1. Останній був 
потрібен з огляду на значний відсоток захворювань на туберкульоз, а рентген грудної клітини, як 
відомо, належав до обов’язкового стандарту діагностування. 

У таборових лікарнях працювали німці та переміщені особи, зокрема й українці. Загалом 
сучасники подій по-різному оцінюють ставлення німецького медперсоналу до переміщених осіб: 
одні засвідчували доброзичливе2, другі констатували непривітне3, треті писали про стримане («Поки 
американська влада над нами, то живемо як вільні громадяни»4) ставлення до українців. Переважна 
більшість українських лікарів, які опинилися у Західній Німеччині, працювали саме у таборових 
лікарнях5. Українські таборові лікарі мали досвід роботи, адже розпочали свій професійний шлях ще 
в Україні. Так, у таборі переміщених осіб м. Ляндсгут працював лікар Ярослав Сахно, який написав 
і опублікував низку праць про тиф та менінгіт у німецьких медичних часописах6. Таборовим лікарем 
в Авгсбурзі був колишній повітовий лікар Теребовлі, що на Тернопільщині, Осип Шкварок7. 
У таборі імені Лисенка у Ганновері працювали лікарі Махорін і Турукало8. 

Окрім того, у таборах переміщених осіб лікарі відкривали власні практики. Спочатку вони 
працювали безкоштовно, отримуючи лише продуктовий пайок від УНРРА9, згодом брали 
символічну плату. Серед таких практикуючих лікарів слід згадати кандидата біологічних наук, 
акушера-гінеколога та біохіміка Єлизавету Гімельрайх, яка у Мюнхені у маленькій таборовій 
кімнатці відкрила власну амбулаторію. Черга пацієнтів різних національностей стояла, як писав 
сучасник подій Юліан Мовчан, удень, і вночі, в свята, і у будень10. 

Переміщені українці могли звернутися по медичну допомогу до лікарень ІРО. Лікар Софія 
Парфанович згадувала, що українським медикам довелося докласти значних зусиль і побороти 
«вороже ставлення» «маловартісних»11 очільників УНРРА та ІРО, щоб обійняти керівні посади 
у лікарнях. Так, лікарню у Гамбурзі очолював лікар-дерматолог Роман Козакевич, син Олександра 
Козакевича – голови Українського гігієнічного товариства в Коломиї12. Роман-Петро Смик 
працював лікарем і директором шпиталю для переміщених осіб у м. Ансбах, також обіймав посаду 
медичного офіцера ІРО у Баварії13. У свою чергу одна лікарня ІРО, що розташовувалася у Мюнхені 
в районі Швайбінг, вигідно вирізнялася серед інших своїм небайдужим душпастирем о. Романом 
Левицьким, який дбав про духовне відродження пацієнтів і, окрім Служб Божих у лікарняній 
каплиці, систематично відвідував хворих у їхніх палатах14. 

У поліклініці при Українському червоному хресті у Мюнхені переміщені українці могли 
отримати висококваліфіковану медичну допомогу, оскільки у закладі працювали одні з кращих 
українських лікарів. Так, тут працювали хірург Борис Андрієвський, акушер-гінеколог доцент 
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Ярослав Воєвідка, фтизіатр Т. Воробець, невролог М. Грушка, стоматолог С. Дмоховський, уролог, 
доцент М. Журко, стоматолог Мороз, отоларинголог І. Мриц, венеролог Б. Питлик, дермато-
венеролог Володимир Онуферко1. 

Окремо слід зупинитися на діяльності Переселенчого медичного центру. Щоправда, 
у джерелах вдалося знайти інформацію про його роботу лише в Австрії, однак, поза сумнівом, 
подібний заклад діяв і у Західні Німеччині. У Переселенчому медичному центрі проходили медичне 
обстеження переміщені особи, які планували реемігрувати за океан. Приймаючі країни висували 
чіткі вимоги, зокрема і до стану здоров’я ДіПі. Наприклад, Канада потребувала молодих здорових 
чоловіків, які мали б працювати дереворубами, відповідно претенденти з навіть мінімально 
підвищеним артеріальним тиском не приймалися. Бельгія набирала чоловіків на роботу у шахтах, 
вони також мали бути цілковито здорові. Однак лікарі згаданого Центру, хоч і працювали сумлінно, 
проте й допомагали переміщеним особам, не звертаючи уваги на трохи підвищений тиск, або ж 
радили їм, яку інформацію про свій стан здоров’я вони мають подавати, щоб не зашкодити собі під 
час винесення остаточного медичного вердикту2. У джерелах знаходимо інформацію про недовіру 
приймаючих країн до результатів медичного обстеження у згаданих Центрах. Вони проводили 
власні незалежні медичні обстеження новоприбулих, за результатами яких частину відправляли 
назад до Західної Німеччини. Саме така доля спіткала деяких українських «шахтарів» Бельгії3. 

Переміщені українці мали можливість трохи покращити стан здоров’я, відвідуючи санаторії. 
У Західній Німеччині розташовувалися санаторії для хворих на туберкульоз. Серед них слід згадати 
у місцевості Гарміш-Партенкірхен, м. Бад-Мюндер-ам-Дайстер біля Ганноверу, яким опікувалася 
УНРРА, у місцевості Зенне неподалік Білефельду та ін. Медичні заклади такого профілю зазвичай 
розташовувалися у лісі. У санаторії у Зенне станом на 1949 р. перебували 28 переміщених українців: 
12 – у жіночому корпусі та 16 – у чоловічому4. Німецький персонал ставився до іноземних пацієнтів 
доброзичливо. У свою чергу останні скаржилися на відсутність ліків, які потрібно було купувати, а 
грошей бракувало. Окрім того не подобалося харчування – несмачне й одноманітне, 
із переважанням у раціоні сиру та квашеної капусти. Ситуація з продуктами харчування трохи 
покращилася завдяки Допомоговому фонду українців Канади. Організація восени 1949 р. видала 
кожному хворому продуктовий пайок, до складу якого входили по одному фунту смальцю, цукру, 
сухого молока та банка яблучного соку5. У свою чергу хворим санаторію у м. Бад-Мюндер-ам-
Дайстер у 1946 р. надала продуктові пайки Українська греко-католицька церква6. У санаторії 
місцевості Гарміш-Партенкірхен, що розташовується у баварських Альпах, перебував на лікуванні 
із діагнозом туберкульоз легень письменник Іван Багряний7. Санаторій вважався одним із кращих 
такого профілю у Німеччині. Туберкульозні санаторії діяли і в Австрії. Наприклад, у Парш-Анекс 
працював лікар Петро Ключко, зять письменника Івана Франка8. 

Місто Бад-Райхенгаль, що у Баварії, з ХІХ ст. і по нині славиться своїми курортами. У 1946 р. 
на відпочинок до міста прибули лікар Софія Парфанович та її чоловік громадський діяч Пилип 
Волчук. З їхнього листування можна довідатися про медикаментозні заходи, застосовувані у той час. 
Так, хворобу нирок лікували ін’єкціями глюкози та енфіліни з екстрактом печінки9. Від високого 
артеріального тиску приймали ванни з вуглевим квасом10. 

Поблизу Мюнхена у м. Гаутінг розташовувався санаторій УНРРА, у якому перебували «тяжко 
хворі, які вже не один рік лежали у гіпсі»1112. 

                                                      
1 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 84. 
2 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 94. 
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 5167, 3. 
4 Українське слово, Бльомберг (1949), 26, 6 липня, 1. 
5 Українське слово, Бльомберг (1949), 39, 2 жовтня, 4. 
6 Іжик, С. (1961). Сміх крізь сльози. Спомини з років 1939 – 1947. Вінніпег: Поступ, 173. 
7 Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України. Ф. 1186. Оп. 1. Спр. 48, 3. 
8 Семчишин, Я. (1988). Матеріяли до історії української медицини. Чікаго: Видання Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки. Т. 2, 93. 
9 Волчук, Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини. Київ: Критика, 47. 
10 Волчук, Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини. Київ: Критика, 49. 
11 Наше життя, Авгсбург (1947), 5, 11 лютого, 5. 
12 Християнський голос, Мюнхен (1951), 41, 14 жовтня, 6. 
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Українська творча інтелігенція та Церква вважали за свій обов’язок підтримати хворих, з 
власної ініціативи влаштовували у медичних закладах концерти. Так, пацієнтам санаторію у Зенне 
пощастило чути концерт у виконанні випускниці Київської консерваторії оперної співачки Євгеній 
Павловської та піаніста Вадима Кіпи1, який у роки війни був професором Берлінської консерваторії. 
У санаторії Бад-Мюндер-ам-Дайстер виступав із концертом церковний хор із Ганноверу2. 

Таким чином, по завершенні Другої світової війни у Західній Німеччині відбулося 
організаційне оформлення українських медиків. За активної участі українських учених медиків і 
лікарів сформувалася мережа медичних закладів, у яких могли отримати медичну допомогу 
переміщені українці. До них належали таборові лікарні, лікарні ІРО, поліклініка при Українському 
червоному хресті та санаторії. Також діяли приватні медичні практики, передовсім лікарів-
венерологів та стоматологів. Позитивно слід оцінити діяльність Переселенчого медичного центру, 
співробітники якого допомагали українцям реемігрувати за океан. Серед санаторіїв, у яких 
перебували переміщені українці переважали туберкульозні. 
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IN THE SECOND HALF OF 1940-1950-IES (BASED 
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The author examines the reasons for the growth in the number of violations of land legislation in 

the postwar years in rural areas of the Ukrainian SSR, on the example of Chernihiv region, as well 

as the effect of this problem on the social and manufacturing life of rural society. In the article 

the attention is concentrated on ways and means of obtaining the infield or increasing its size, 

that were used by the peasants in their life practices. Also, the paper considered attitude of the 

collective farm’s leadership to this problem and their relationship with the peasantry in its 

solving. The land policy of state and government structures committed with the aim of 

overcoming the phenomenon of violations of land use in the rural regions was highlighted. 

Finally, the author analyzed the interdependence between the number of violations of land 

legislation and the level of material providing of the peasantry in the early postwar decades. 

Keywords: village, collective farm, general collective farm meeting, land, household plot, 

Chernihiv region. 

Питання володіння, користування й розпорядження земельними ресурсами відігравала 
важливу роль в соціальній, економічній та політичній історії нашої країни. Розширення 
присадибних ділянок можливість більше часу приділяти своїм наділам були одними із основних 
питань в житті колективізованого радянського села1. В УРСР в 1940-1950-х роках також були 
присутні проблеми із розподілом та використанням землі, що впливало на розвиток підсобних 
господарств, взаємовідносини між владою та селянством, стосунками між керівництвом артілей та 
рядовими колгоспниками. Не зважаючи на існування колгоспної системи із 1930-х рр. та жорсткого 
контролю з боку держави за використанням земель громадського фонду, земельне питання на селі 
не було остаточно вирішено, оскільки селянство так повноцінно не сприйняло існуючої системи 
землеволодіння, намагаючись пристосуватись до ситуації, що склалась в досліджуваний період та 
отримати вигоду від становища, що склалось. 

Вивчення земельної проблеми в українському селі в 40-50-ті роки ХХ ст., є досить актуальним 
в контексті дискусії в суспільстві, щодо проведення аграрної та земельної реформи в Україні 
останніми десятиліттями, розвитку досліджень соціальної, аграрної історії нашої країни, а також для 
розуміння особливостей господарювання в сільській місцевості, які мають місце в сучасну епоху, 
але виникли ще в радянський період. 

Метою цієї статті є висвітлення через призму земельних конфліктів соціальні процеси 
в українському селі в другій половині 40- 50-х роках ХХ ст., на прикладі Чернігівської області, а 
також вплив земельних проблем на виробниче та повсякденне життя сільського соціуму. 

Джерельну базу дослідження складають матеріали державного архіву Чернігівської області, а саме 
звіти місцевого керівництва, документи ревізій земельних комісій на місцях та документи перевірок 
здійснених органами прокуратури з питань порушення Статуту сільськогосподарської артілі. 

Протягом останніх років побачили світ чимало праць, присвячених аграрній історії України, 
в тім числі в них розглянуто розвиток українського села в радянську епоху, саме в післявоєнний 

                                                      
1 Фицпатрик, Ш. (2010). Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России: деревня. Москва, 146. 
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період. Серед таких дослідження Панченка П.П.1, Завальнюка О.М., Рибака І. В.2, Каденюка О. С.3, 
Романюка І. М.4, Кривчика Г.Г.5, Лисак В.Ф.6, Смолія В.А.7, які присвячені соціально-економічному 
розвитку українського села, в тім числі й в радянську епоху. Варто згадати також дослідження 
Фицпатрик Ш.8, яка вивчала особливості становлення колгоспної системи в 1930-ті роки та 
становище селянства в сталінську епоху загалом. Також треба відмітити працю Саблука С.А.9, яка 
присвячена повоєнній державній земельній політиці, аналізу тогочасного земельного законодавства 
та заходам державних органів із впорядкування землекористування на селі. Окремо треба 
відзначити працю Павленка С. О.10, що була присвячена опозиційному рухові в Чернігівської 
області, в тім числі й опору селян колгоспній системі. Проте більшість дослідників сконцентрувала 
увагу на періоді 1920-1930-х років при дослідженні ролі земельного питання у історії українського 
радянського села, а ця проблема у післявоєнний період залишається практично поза увагою 
істориків, тому заслуговує на додаткове висвітлення. 

Для висвітлення цієї проблеми варто розглянути такі її аспекти як стан земельного фонду 
в сільській місцевості; проблеми розподілу землі на селі; порушення колгоспниками земельного 
законодавства; зловживання при проведенні землевпорядних робіт; конфлікти в сільському соціумі, 
спричинені розподілом земельних ділянок; звернення селян до органів влади та ЗМІ із скаргами, 
заявами та листами з приводу земельних проблем, заходи держави з припинення порушень правил 
землекористування на селі. 

Внаслідок подій Другої світової війни сільське господарство УРСР перебувало в кризовому 
стані через знищення виробничих фондів, недостатнє технічне забезпечення, відсутність племінної 
худоби, якісного насіннєвого матеріалу, гостру нестачу кваліфікованих кадрів. У той же час 
партійно-державне керівництво СРСР продовжувало довоєнну політику пріоритетного розвитку 
важкої промисловості, енергетики, військо-промислового комплексу, у зв’язку з цим сільське 
господарство фінансувалось за залишковим принципом. Існуюча на той час колгоспна система 
перетворилась на спосіб викачування ресурсів із села задля забезпечення продуктами жителів міста 
та відбудову промислових об’єктів. Однак це призводило до зубожіння селянства, яке і так 
постраждало від війни, до того ж було обкладене податками, обов’язковими поставками продуктів 
державі та ще й змушене працювати в колгоспах за низьку плату, не маючи можливості виїхати 
із сільської місцевості через існуючу паспорту систему. 

Система землеволодіння в СРСР відповідно до законодавства не передбачала приватної 
власності на землю. У сільській місцевості основним нормативно-правовим актом, щодо 
використання земельних ресурсів та діяльності колгоспів, був Примірний статут 
сільськогосподарської артілі, прийнятий в 1935 р., що передбачав існування особистих селянських 
господарств з правом користування земельними ділянками для огороду та саду в розмірі від 0,25 
до 0,5 га. в залежності від регіону країни, за рахунок окремого фонду землі для суспільних потреб. 
Виділення нових земельних ділянок для членів артілі передбачалось лише за рішенням загальних 
зборів колгоспників та за погодженням із правлінням господарства11. 

У такій ситуації селяни, позбавлені можливості вести велике товарне господарство ще в 30-ті 
роки, були поставлені в складні матеріально-побутові умови після закінчення війни, намагаючись 
вижити та забезпечити себе всім необхідним, вони використовували будь-яку можливість отримати 
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додаткові доходи, зловживаючи колгоспними пільгами, порушували тогочасне земельне 
законодавство, розширяючи свої земельні ділянки. Значна частина рядових колгоспників 
сконцентрували увагу на розвитку свого підсобного господарства, намагаючись за рахунок продажу 
вирощеної на присадибній ділянці продукції на ринках та заготівельним організаціям, щоб отримати 
кошти для оплати податків та купівлі необхідних речей. У той же час держава намагалась 
за допомогою різноманітних заходів здійснювати тиск на особисті господарства та обмежити їх 
ведення, щоб змусити селян приділяти значно більше часу й сил роботі в колгоспах, адже саме існування 
дрібних домогосподарств суперечило постулатам ідеологічної доктрини комуністичної партії. 

Селянство намагалось скористатися із проблем пов’язаних із процесам відновлення 
радянської влади та колгоспного ладу на території УРСР для того, щоб покращити своє матеріальне 
становище в умовах глибокої тогочасної соціально-економічної кризи. Під час війни, користуючись 
періодами відносного безладдя багато сільських жителів розширили власні земельні наділи1. Проте і 
в післявоєнні роки, не зважаючи на заходи влади, порушення земельного законодавства набули 
значного розмаху і впливали на життя сільського соціуму та відносини селянства із колгоспами та 
місцевими владними структурами. 

Звичним явищем у виробничому житті колгоспів стало обговорення питання виділення 
земельних ділянок на загальних зборах членів артілі, які піднімали селяни, також колгоспники 
постійно звертались до правління господарства та його членів з проханнями та письмовими заявами 
про отримання наділу. У складних післявоєнних умовах життя в селі бажання отримати більше 
землі в користування було одним ключових потреб для існування в тогочасних тяжких умовах. 

Поширеним явищем стало самозахоплення частини землі, що належала колгоспам, але ними 
через певні причини не оброблювались. Наприклад, факти самозахоплення колгоспної землі 
в Козелецькому районі Чернігівської області в ході перевірки у 1946 р. було виявлено в 49 із 
53 колгоспів, тільки у артілі ім. «Вільне життя» селяни користувались 8 га. землі господарства, 
окрім того незаконно колгоспну землю також займали працівники місцевого лісництва2. До того ж 
нерідко після повернення землі колгоспу, селяни знову наступного року починали засівати землю, 
повторно порушуючи закон. 

Значних розмірів набув процес приорювання колгоспної землі, що давало можливість 
розширити присадибні ділянки. Наприклад, тільки в колгоспі «Червоний Маяк» Ріпкинського 
району при перемірюванні ділянок присадибної смуги земельною комісією в 1949 р. було виявлено 
20 випадків приорювання 0,45 га землі, що була приєднана до селянських наділів,однак ця територія 
належала до сусіднього колгоспного поля згідно кадастрового плану3. Нерідко при цьому селяни 
знищували або по можливості переносили межові знаки аби не було помітно слідів приорювання. 
У колгоспі «Комінтерн» Прилуцького району селяни знищили межові знаки й приєднали до своїх 
земельних наділів 0,5 га. колгоспної землі. Така ситуація в перші повоєнні роки склалась через 
відсутність в колгоспах земельно-шнурових та кадастрових книг, неефективність мір по проведенню 
ревізій стану земельного фонду колгоспів чим з повна користувались селяни. 

Надзвичайно поширеною практикою стало незаконне отримання земельної ділянки понад 
норму за санкцією колгоспних зборів, для цього використовувались різноманітні підстави. 
Наприклад, в с. Голубівка Прилуцького району в 1948 р. колгоспниця за рішенням зборів отримала 
додатково 0,25 га на тій підставі, що вона була єдиним годувальником багатодітної родини. Інша 
працівниця цього господарства отримала 0,2 га понад норму, це рішення мотивувалось рішенням 
зборів членів артілі тим, що разом із нею проживають батьки похилого віку та непрацюючий хворий 
чоловік. Всього в цій артілі з порушенням законодавства було роздано наділів загальною площею 
4,5 га4. Такі ситуації, свідчили що селяни мали свої традиційні уявлення про правила 
землекористування, які відрізнялись від чинного на той час законодавства. 

Досить часто керівники господарств фактично не звертали уваги на такі явища через певні 
обставини. Наприклад, в колгоспах Прилуцького району керівництво господарств практично 
не реагувало на самозахоплення земельних ділянок, що належать артілям через те, що порушниками 
були родичі чи друзі членів правління або просто намагались не псувати відносини із своїми 
колективами. 

                                                      
1 Павленко, С.О. (1995). Опозиція на Чернігівщині: 1944-1990 рр. Чернігів, 6. 
2 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Опис 4, Справа 97, Арк. 8. 
3 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 524, Арк. 25. 
4 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 524, Арк. 9. 
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Були зафіксовані випадки, коли селяни переносили свої житлові та господарські будівлі 
на самозахопленні ділянки, фактично переселившись із села на власні хутори ще в часи німецької 
окупації. У с. Крути Ніжинського району в 1948 р. 10 сімей проживали на польовій колгоспній 
землі, користувались нею й збирали врожай У 1949 р. відповідно до рішення 7 з них переселились 
в присадибну смугу та були позбавлені самозайнятої землі, решта – 3 відмовлялись виконувати 
рішення місцевих органів влади, тому довелось проводити примусове виселення, залучаючи 
працівників міліції1. 

Іноді селяни тимчасово користувалась колгоспною землею, що була під паром для сінокосу, 
випасу худоби після збирання врожаю. Наприклад, влітку 1946 р., декілька голів колгоспів 
Козелецького, Коропського районів дозволили селянам збирати колоски та випасати худобу на 
полях, де був вже зібраний врожай. Однак ці факти були розцінені місцевими правоохоронними 
органами та партійним керівництвом як «розбазарювання колгоспного майна» та неналежне 
виконання посадових обов’язків2. Фактично, місцеве керівництво намагалось за допомогою 
колгоспної системи знищити традиційні норми землекористування, що панували в агрокультурі 
українських селян. Нерідко колгосп із порушенням Статуту сільськогосподарської артілі надавав 
дозвіл на сінокіс колгоспних полів селянам понад передбачену норму, що теж було порушенням 
закону. 

Було поширеним явищем незаконне отримання земельних ділянок одноосібниками, які 
не були членами артілі, але завдяки особистим та дружнім зв’язкам з керівництвом господарств 
домагались виділення землі. Прокурор Тупичевського району в своїй доповіді зазначав, що в ході 
перевірок дотримання колгоспами правил Статуту було виявлено безліч фактів виділення земельних 
ділянок одноосібникам або особам, які були виключені з артілі, при цьому нерідко такі явища мала 
місце через хабарництво серед керівництва господарств, «недобросовісне ставлення колгоспників» 
до питання розподілу земель на селі, відсутність системної пропагандистської роботи серед селян 
з метою формування негативної думки про людей, які ухиляються від роботи в соціалістичному 
виробництві3. 

Намагались отримати земельну ділянку понад норму й представники керівництва артілей. 
Наприклад в колгоспі «Червона Зірка» Малодівицького району станом на 1946 р. було виявлено, що 
місцевий агроном фактично присвоїв собі 0,2 га землі, якими користується вже кілька років, при 
цьому засіював її колгоспним зерном та збирав врожай для себе4. 

Непоодинокими були випадки змови між керівниками колгоспів та селянами з метою 
отримання прибутку за рахунок колгоспної землі. Наприклад, у колгоспі ім. Ворошилова Щорського 
району в 1947 р., голова господарства санкціонував без рішення колгоспних зборів незаконне 
виділення 0.45 га. землі селянину під сіножаті, зібране сіно було поділене між ними5. 

Досить часто землю з порушенням законодавства отримували родичі керівників та членів 
правління, інколи навіть без санкції загальних зборів членів артілі, що викликало незадоволення 
серед рядових працівників6. 

Непоодинокими були випадки коли земельні ділянки в сільській місцевості незаконно 
отримували працівники промислових підприємств, організацій, установ, тобто жителі міст, серед 
яких були працівники партійних та державних органів. Наприклад в колгоспах Прилуцького району 
в 1948-1949 рр. незаконно було роздано 4 га. землі службовцям, які проживали в місті, серед них 
були робітники місцевого заводу і навіть працівники міліції та секретаріату РК КП(б)У7. 

Мали місце випадки, коли селянська вимога змін в землекористуванні в селі задовольнялась 
місцевими господарствами. Наприклад в колгоспі «Україна» с. Чемер Козелецького району, 
в 1963 р. колгоспники на зборах членів артілі прийняли рішення збільшити максимальний розмір 
присадибної ділянки з 0,25 до 0,4 га., при цьому 4 членів артілі на той час мали навіть земельні 
ділянки розміром 0,6 га8. За матеріалами перевірки державних районних органів, це рішення були 

                                                      
1 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Опис 4, Справа 97, Арк. 63. 
2 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 524, Арк. 56. 
3 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 1006, Арк. 67. 
4 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 344, Арк. 29. 
5 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 344, Арк. 10. 
6 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 1006, Арк. 67. 
7 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 4, Справа 524, Арк. 26. 
8 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-302, Опис 1, Справа 76, Арк. 28. 
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визнано судом незаконним та було відмінене. Робилося це нерідко із згоди правлінь колгоспів, які 
проявили турботу про своїх трудівників, особливо у часи повоєнної скрути1. У господарствах 
Комарівського району в 1946 р. колгоспні збори артілей для задоволення потреб в землі місцевого 
населення приймали рішення про розширення присадибної смуги за рахунок колгоспних земель, що 
було порушенням тогочасного земельного законодавства2. Керівництво господарств йшло на зустріч 
своїм працівникам, порушуючи тогочасне земельне законодавство, проте таки дії органи влади 
намагались припиняти, до того ж нерідко це ставало приводом для звільнення чи догани особам, що 
займали керівні посади, а в окремих випадках й притягнення до кримінальної відповідальності. 
До того ж окремі колгоспники, за певних обставин (тимчасовий від’їзд на навчання, на роботу 
в місто) іноді віддавали свої ділянки у користування своїм родичам та знайомим, що також було 
порушенням Статут с/х. артілі. 

Свідченням масштабів кризового стану в землекористуванні на селі свідчать дані отримані 
в ході прокурорської перевірки в листопаді 1948 р. в с. Городище Березнанського району, за якими 
було виявлено, що із 310 дворів у селі при обмірюванні довелось відновлювати межові знаки 
187 ділянок, виявлено 24 порушення, через що були урізані городи 11 колгоспників, 5 одноосібників 
та 8 службовців, фактично більша половина наділів не відповідала тогочасним правилам 
землекористування3. 

Нерідко питання розподілу земельного фонду в сільській місцевості викликало гострі дискусії 
на колгоспних зборах, зростання соціальної напруги в селі, які призводили до написання 
колгоспниками скарг на дії місцевого керівництва, сварок між односельчанами, зміну керівництва 
в артілях, перемірювання ділянок4. Наприклад, протистояння навколо виділеної ділянки 
колгоспниці Бараннік А. П. в с. Жовтеневе (нині – Рождественське) Коропського району, було 
викликано тим, що цю землю бажав отримати місцевий голова сільради для своїх родичів, тому 
звинуватив членів цієї родини в системному ухиленні від роботи в колгоспі. Завдяки чоловіку 
працівниці, який звернувся із листом особисто до Хрущова М.С. справа отримала резонанс в районі. 
Внаслідок розгляду справи в суді, перевірок, за перевищення службових повноважень та побиття 
жінки голову було звільнено, місцевого дільничного за фабрикування кримінальної справи, також 
позбавили посади, ревізія стану земельного фонду колгоспу виявила порушення при роздачі землі 
селянам, численні зловживання. Ця ситуація викликала неоднозначно реакцію в селі адже, одні 
селяни звинувачували посадовців у зловживанні й насильстві, а інші зауважували, що сім’я цієї 
працівниці не одна така в селі, яка бажала отримати землю, але на відміну від неї, вони її 
не отримали, хоча мали на це не менше підстав5. 

Не покращував ситуацію із розподілом землі на селі повернення та демобілізація 
військовослужбовців, ветеранів Червоної армії, оскільки відповідно до рішення влади ці особи мало 
право на отримання земельної ділянки для ведення особистого господарства, якщо до цього вони її 
не мали. Нерідко колишні солдати отримували земельні ділянки в присадибній смузі за рахунок 
відрізків самозахопленої землі від існуючих наділів, у тих випадків коли їх розмірів перевищував 
визначену законом норму, проте це не рідко спричиняло конфлікти з односельчанами, які до цього 
нею володіли. Така ситуація лише збільшувала напругу на селі. 

При зселенні людей із віддалених хуторів в присадибну смугу поселення центрального 
колгоспного двору в 1950-1960-х роках, колгоспникам нерідко давали землю низької якості, 
малопридатну для ведення підсобного господарства, що також викликало незадоволення. 

Промовистим фактом актуальності невирішеності проблеми із розподілом ділянок земельного 
фонду і їх користуванням в сільській місцевості є листи громадян до місцевих органів влади. 
Наприклад, до Бахмацького райвиконкому за 9 місяців 1952 р. надійшло 474 скарг, з них питання 
землекористування підіймалось в 1156. В листах селяни просили посприяти в питанні виділенні 
ділянки, повідомляли факти незаконного виділення й користування землі, зауважували що окремі 
колгоспники отримували наділ, але не виробили навіть мінімум трудоднів. Ці дані свідчать про 
важливість для селянства питання володіння власною земельною ділянкою, тому окремі особи 

                                                      
1 Павленко С. О. (1995) Опозиція на Чернігівщині: 1944-1990 рр. Чернігів, 6. 
2 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Опис 4, Справа 97, Арк. 47. 
3 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Опис 4, Справа 97, Арк. 62. 
4 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 1006, Арк. 19-67. 
5 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-4999, Опис 1, Справа 1329, Арк. 1-36. 
6 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5195, Опис 1, Справа 21, Арк. 50-55. 
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намагались для вирішення цієї проблеми залучати державно-партійні органи, звертались до ЗМІ, 
якщо не могли вирішити це питання з місцевим керівництвом. 

Нерідко резерв фонду земель для суспільних потреб самовільно чи за згоди місцевого 
керівництва розподілявся і використовувався селянами, при цьому, вони вже могли мати наділ 
відповідно до закону. Нерідко у листах селяни зазначали, що їм відмовляють у виділенні земельної 
ділянки через те, що немає вільної землі. Наприклад, в ході перевірки за такою скаргою в колгоспі 
«Червона зірка» Березнанського району у 1948 р. було виявлено, що із присадибної смуги (119 га.), 
землі резерву 16,4 га. були незаконно розділені між представникам керівництва господарства та 
місцевої сільради та їх родичами й знайомими, які нею користуються вже протягом кількох років, а 
всім бажаючим незаконно відмовляли в отриманні наділу1. 

Ситуація набувала характеру масштабної системної проблеми в сільському господарстві 
УРСР. Наприкінці 1946 р. в результаті перевірок на кожен колгосп в Україні було зафіксовано 
в середньому 32 випадки перевищення норм присадибного землекористування2. З метою 
припинення порушень правил землекористування19 вересня 1946 р. було прийнято Постанову Ради 
Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про заходи по ліквідації порушень Статуту сільгоспартілі 
в колгоспах», в якій відзначалось поширення фактів «розбазарювання» земель колгоспів і 
колгоспної власності, зловживань з боку партійно-радянських органів. У вересні 1946 р. також було 
прийнято Постанову ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про заходи зі збереження громадських земель від 
розбазарювання» та було створено спецради у справах колгоспів при уряді СРСР і союзних 
республік, а пізніше було прийнято рішення про підвищення кримінальної відповідальності 
за посягання на громадську власність, зокрема й на землю3. Державно-партійні органи, залучаючи 
працівників міліції та прокуратури, намагались реагувати на ситуацію проводячи різноманітні 
заходи з метою впорядкування землекористування в сільській місцевості, серед таких: відновлення 
земельно-шнурових книг; верифікація інформації внесеної до земельного кадастру; ревізії землі на 
місцях в колгоспах та селах, в ході яких відбувалось перемірювання присадибних ділянок, 
колгоспного земельного фонду, перевірка законності процедури виділення земельних ділянок, 
інспекція роботи сільських землемірів. На практиці ці дії виявили значні проблеми 
в землекористуванні на селі. 

Вже під час ревізій у 1946 р. було виявлено, що в 552 із 1902 колгоспів Чернігівської області 
всупереч закону було роздано 14,2 тис. га., до відповідальності було притягнуто 2281 особу із них 
276 були керівниками господарств або членами правлінь4. У 1948 р. за матеріалами перевірок було 
виявлено, що в 873 із 1897 колгоспів області тільки за поточний календарний рік було виділено 
з порушенням 1790 га. землі, яка була повернута у власність господарств. Найбільше випадків 
незаконного заволодіння землею було виявлено в Бобровицькому, Бахмацькому, Куликівському, 
Ніжинському, Семенівському та Щорському районах області5. У 1949 р. у 88 колгоспах тільки 
в 12 районах області за перевіркою обласної прокуратури, з порушенням земельного законодавства 
було роздано 797 га. землі, яку отримали 7337 підсобних господарств, 489 організацій, установ та 
підприємств. У Чернігівській області після перевірок та судових рішень тільки у справах про 
самозахоплення у 1948 р. було повернуто до колгоспного земельного фонду 2690 га, у 1949 р. – 
755 га6 Однак такі заходи в подальшому не вирішували проблему. У Бахмацькому районі в 1952 р. 
тільки за 1-й квартал було виявлено 48 випадків незаконного виділення землі, 41 випадок 
самозахоплення та 54 випадків приорювання колгоспної землі загальною площею 48,4 га7. У своїй 
доповідній записці прокурор Новобасанського району Чернігівської області зазначав, що в ході 
перевірки весняної посівної кампанії 1952 р. в колгоспах було виявлено 228 випадків 
самозахоплення та приорювання колгоспної землі селянами, така ситуація склалась через те, що 

                                                      
1 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Опис 4, Справа 97, Арк. 61. 
2 Саблук, С.А. (2011). Протидія порушенню Статуту сільгоспартілі у другій половині 40-х – на початку  
50-х років. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право, Том 1. Вип. 33. 

Ужгород, 42. 
3 Саблук, С.А. (2011). Протидія порушенню Статуту сільгоспартілі у другій половині 40-х – на початку  
50-х років. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право, Том 1. Вип. 33. 
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керівництво артілей не намагається активно боротися із цією проблемою, окрім того викрито факти 
змови між землевпорядниками й представниками сільрад та селянами, встановлено, що мали місце 
підкупи членів земельних комісій, а також невідповідальне ставлення до своєї роботи окремих 
службовців, зміна та приховування інформації про стан земельного фонду1. 

Звичайно в ході кампанії по боротьбі із «розбазарюванням земель» мали місце й випадки 
незаконного позбавлення земельної ділянки колгоспників, які не виробили мінімум трудоднів або 
відмовлялись виходити на роботу чи через свій похилий вік вже не могли працювати в артілі, однак 
такі явища не набуло масового характеру. У той же час присадибного наділу могли позбавити й 
одноосібників та колгоспників при прийнятті рішення про виключення із артілі або виселення 
із села відповідно Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які 
злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський 
паразитичний спосіб життя» від 21 лютого 1948 р. 

Ліквідація порушень землекористування на селі жорсткими методами одночасно 
із встановленням контролю за розподілом землі, свідчила про нехтування керівництвом держави 
потреб сільського населення, фактично «вилучення надлишків землі», що була «незаконно 
привласнена», призводило не лише до загострення соціальних конфліктів, зростання незадоволення 
серед населення2. Нерідко повернення захопленої селянами землі проводилось із порушеннями 
закону, що супроводжувалось погрозами; насильницькими діями; відсутністю компенсації 
за витрачений посівний матеріал; вилученням збіжжя, кормів для худоби, вирощеній на цій землі, 
в значно більших розмірах ніж було передбачено судовими рішеннями. 

Кількість випадків порушення земельного законодавства значно зменшилась лише в кінці 
1950-х років та було пов’язане із активними заходами держави у цій сфері та покращенням 
матеріального становища селянства. У Чернігівській області в 1958р було зафіксовано лише 
79 випадків порушень Статуту сільськогосподарської артілі пов’язаних із розподілом землі й 
землекористуванням, а в 1959 р. тільки 163. 

Отже, у другій половині 1940-х років загострились земельні конфлікти в сільській місцевості. 
Колгоспна система в УРСР перебувала в кризовому стані після війни, а селянство намагалось 
скористатися із ситуації, використовуючи будь-які способи аби розширити свої земельні ділянки, 
оскільки в складних соціально-економічних умовах присадибні ділянки були ключовим джерелом 
наповнення сімейного бюджету. Це свідчило про наявність протистояння між селянством та 
державою в питанні розподілу та використання землі на селі, що проявилось у зростанні кількості 
випадків порушення тогочасного земельного законодавства, що було фактично пасивним опором 
колгоспній системі. 

Рядові колгоспники й представники керівництва господарств, використовували різноманітні 
способи для отримання земельної ділянки, нерідко в обхід законної процедури, мали місце факти 
відкритого зайняття суспільної землі. Поширеними були зловживання, хабарництво серед 
керівництва колгоспів, землевпорядників в питанні отриманні земельної ділянки селянами, при 
перемірюванні присадибних наділів, перевірці кадастрової інформації. Загалом питання розподілу 
землі викликало зростання соціальної напруги в селі, що іноді призводило до зміни керівництва 
господарств, надсилання листів та скарг до місцевих органів влади на дії колгоспного керівництва 
та представників сільрад. 

Партійно-державне керівництво намагалось різноманітними заходами боротись 
із порушенням земельного законодавства, проте остаточно викорінити це явище, але це так і 
не вдалося. Наприкінці 1950-х кількість зареєстрованих фактів порушення правил 
землекористування почала зменшуватись, що свідчило про зменшення ролі земельних проблем 
у житті сільського соціуму. 
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The article is about annexation of Crimea through present opinions on it. Some historical, 

economic and personal features of Crimea annexation are considered. A historical retrospective 

of Crimea ownership processes is described. Reaction of representatives of world community to 

Crimea annexation is considered. And the present situation in Crimea is described. Influence 
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people which have to live on Crimean territory will have a strong desire to return into 2014 and 

to become a part of Ukraine de facto again. 
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features. 

More than three years ago probably all democracy-oriented people from all over the world have felt 
a shock. The reason was that annexation of Crimea, a part of independent Ukraine, was processed for few 
days and against International Law.  

During three years time there were many publications on this theme in world press, science literature, 
and blogs on different Internet-sites etc. And the author tried to find out the main reasons and consequences 
of Crimea annexation through present opinions on it. 

The goal of this article is to consider historical and personal features of Crimea annexation. The main 
tasks are: to describe a historical retrospective show of Crimea ownership processes; to consider reaction 
of representatives of world community to Crimea annexation; to describe the present situation in Crimea. 

So, on the 18th of March 2014, Russia and Crimea signed a decree about affiliation into the Russian 
Federation. This ended the independence of Crimea: it had lasted only one day, making Crimea the shortest 
lived state. 

Crimea became the 84th region of Russia, the country that wants to swallow Eurasia. The same day, 
Putin made a discourse to the Duma and other worthies of his regime. Here is an extract: “The USSR fell 
apart. Things developed so swiftly that few people realised how truly dramatic those events and their 
consequences would be. Many people in Russia and in Ukraine, as well as in other republics hoped that 
the Commonwealth of Independent States that was created at the time would become the new common 
form of statehood. They were told that there would be a single currency, a single economic space, and joint 
armed forces; however, all this remained empty promises, while the big country was gone. It was only 
when Crimea ended up as part of a different country that Russia realised that it was not simply robbed, it 
was plundered. At the same time, we have to admit that by launching the sovereignty parade Russia itself 
aided in the collapse of the Soviet Union. And as this collapse was legalised, everyone forgot about Crimea 
and Sevastopol – the main base of the Black Sea Fleet. Millions of people went to bed in one country and 
awoke in different ones, overnight becoming ethnic minorities in former Union republics, while the Russian 
nation became one of the biggest, if not the biggest ethnic group in the world to be divided by borders. 
Now, many years later, I heard residents of Crimea say that back in 1991 they were handed over like a sack 
of potatoes. This is hard to disagree with. And what about the Russian state? What about Russia? It humbly 
accepted the situation. This country was going through such hard times then that realistically it was 
incapable of protecting its interests. However, the people could not reconcile themselves to this outrageous 
historical injustice. All these years, citizens and many public figures came back to this issue, saying that 
Crimea is historically Russian land and Sevastopol is a Russian city”1. 

                                                      
1 Crimea Crisis: Russian President Putin’s Speech Annotated. The BBC. <http://www.bbc.com/news/world-europe-
26652058/> (2017, Septermber, 19). 
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It’s not the first (and not the last) time when the President of Russia describes situation in unreal 
light. He likes to see only that part of the true he wants to. 

As for Crimea and its historical ownership to Russia – the question is not clear.  
The recorded history of the Crimean Peninsula, historically known as the Tauric Chersonese, begins 

around the 5th century BC when several Greek colonies were established along its coast. The southern 
coast remained Greek in culture for almost two thousand years as part of the Roman Empire (47 BC – 330 
AD), and its successor states, the Byzantine Empire (330 AD – 1204 AD), the Empire of Trebizond (1204 
AD – 1461 AD), and the independent Principality of Theodoro (ended 1475 AD). In the 13th century, some 
port cities were controlled by the Venetians and by the Genovese. The Crimean interior was much less 
stable, enduring a long series of conquests and invasions; by the early medieval period it had been settled 
by Scythians (Scytho-Cimmerians), Tauri, Greeks, Romans, Goths, Huns, Bulgars, Kipchaks and Khazars. 
In the medieval period, it was acquired partly by Kievan Rus’, but fell to the Mongol invasions as part 
of the Golden Horde. They were followed by the Crimean Khanate and the Ottoman Empire, which 
conquered the coastal areas as well, in the 15th to 18th centuries1. 

The map of Crimea in the Middle of the 15th Century you can see on the fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fig. 1. Crimea in the Middle of the 15th Century (1450)
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The modern history of the Crimea begins with the defeat of the Ottoman Empire by Catherine 

the Great in 1783 and the handing over of the Crimea by the Ottoman Empire to Russia as part 
of the Treaty provision. After two centuries of conflict, the Russian fleet had destroyed the Ottoman navy 
and the Russian army had inflicted heavy defeats on the Ottoman land forces. These were the times when 
Russia became, by far, the world’s largest empire, conquering much of Eurasia and even America (down 
to California) (fig. 2). 

The Crimean war of 1853-54 was an attempt to block the Russian push south. It started with 
a conflict with the French in Jerusalem (where the Russians expected the French to obey them). Although 
the Franco-British won, the Czarists used the occasion to persecute and expropriate the Crimean Tatars 
some more. In 1945, perhaps to reward Stalin to have been allied to Hitler, and thus crushed the Poles and 
the French, president Roosevelt gave Europe to Stalin up to the line. On 18 May 1944, the entire population 

                                                      
1 History of Crimea. Wikipedia, the Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Crimea/> 
(2017, September, 24). 
2 Ayme, P. Putin: Kill Tatars, Own Crimea. Patrice Ayme’s Thoughts. <https://patriceayme.wordpress.com/tag/crimea/> 
(2017, August, 25).  



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. European territory added to the Russian Empire (1750-1950)
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of the Crimean Tatars was forcibly deported to Central Asia by Joseph Stalin’s Soviet government as 
a form of collective punishment on the grounds that they allegedly had collaborated with the Nazi 
occupation forces and formed pro-German Tatar Legions2. 

About 50 % of the deportees died during transportation. In June 1944 Armenian, Bulgarian and 
Greek populations were also deported to Central Asia.  

By the end of summer 1944, the ethnic cleansing of Crimea was complete, and only Putin’s beloved 
Russians were welcome. In 1967 a law was passed to ban Crimean Tatars from legally returning to their 
homeland. Thus, the historical justification of Putin for annexing Crimea is the mix of ethnic cleansing and 
holocaust that Russia exerted in the area over a period of a century. Approving annexation is therefore 
approving a holocaust3. 

So, historically Kievan Rus’ (presently Ukraine) occupied Crimea before Russia (in 10th – 
11th centuries it didn’t exist at all as a country). Only in 1783 Russia at last occupied Crimea and did all to 
change demographic situation on it (fig. 3). 

As we see from the figure, quantity of Tatars, historically Crimean population (194,294 or 35.55 % 
in 1897), changed to 5,422 or 0.2 % in 1979 (after deportation in 1944). Than after 1989 Crimean Tatars 
had a chance to return and in 2001 there were 258,700 of them or 10.8 %. 

In 2014 the percent of Crimean Tatars was about 12.2 (246,073). So, Crimean referendum’s results 
(97% of population formally were for independence/annexation) seems unreal, because most of Tatars 
couldn’t give their voices for such decision.  

                                                      
1 Ayme, P. Putin: Kill Tatars, Own Crimea. Patrice Ayme’s Thoughts. <https://patriceayme.wordpress.com/tag/crimea/> 
(2017, August, 25).  
2 Subtelny, O. (2009). Ukraine: A History. University of Toronto Press. 
3 Ayme, P. Putin: Kill Tatars, Own Crimea. Patrice Ayme’s Thoughts. <https://patriceayme.wordpress.com/tag/crimea/> 
(2017, August, 25).  
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Fig. 3. The demographic situation on the Crimean peninsula, %. 
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By the way, a referendum in occupied Crimea has been announced on the beginning of March, 2014, 
to be held within ten days. As Obama said, this is in another violation of International Law3. 

Putin told about his decision about Crimea: “I would like to share with you some details 
of the negotiations that took place in the early 2000s…Russia seemed to have recognised Crimea as part 
of Ukraine… by agreeing to delimit the border we admitted de facto and de jure that Crimea was Ukrainian 
territory… However, this is not how the situation developed. Time and time again attempts were made 
to deprive Russians of their historical memory, even of their language and to subject them to forced 
assimilation. Moreover, Russians, just as other citizens of Ukraine are suffering from the constant political 
and state crisis that has been rocking the country for over 20 years. I understand why Ukrainian people 
wanted change. They have had enough of the authorities in power during the years of Ukraine’s 
independence. Presidents, prime ministers and parliamentarians changed, but their attitude to the country 
and its people remained the same. They milked the country, fought among themselves for power, assets and 
cash flows and did not care much about the ordinary people…”4.  

Author’s opinion is that every president must care of his own country the best he can to. And only 
when all citizens of his country are satisfied, the President can think about his neighbors as well. Russia is 
not only Moscow or rest big and middle cities, but villages too. People from small towns and villages want 
some changes too, but the President doesn’t want to hear them. 

The annexation of Crimea is unique in history because it was unnormally fast. We can fix something 
like record – Crimea was independent just a few hours.  

One of the reasons of such quickly annexation is that Ukraine (like most countries in Eastern Europe) 
did not have a serious military strategy since becoming independent from the Soviet Union. There was no 
perceived threat, there were no resources to modernize the military. After the Yanukovich regime collapsed 
and Russia invaded Crimea, Ukraine suddenly found itself trying to make up for 20 years of neglect 
in two months5.  

                                                      
1 State Statistics Service of Ukraine. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2017, October, 5). 
2 Demographics of Crimea. Wikipedia, the Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_ 
of_Crimea#Ethnicities_and_languages/> (2017, October, 6). 
3 Internal Logic. Patrice Ayme’s Thoughts. <https://patriceayme.wordpress.com/tag/crimea/> (2017, September, 21). 
4 The Russian Federation President Speech on Joining of Crimea and Sevastopol into the Territory of Russian 
Federation. Facebook. <https://www.facebook.com/notes/владимир-путин/the-russian-federation-president-speech-
on-joining-of-crimea-and-sevastopol-into/652434531459080/> (2017, October, 5). 
5 Karber, P. (2015). Draft “Lessons Learned” from the Russo-Ukrainian War. Personal Observations. Historical 
Lessons Learned Workshop, 44. 
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As for Russian strategy, no one except Putin really understands what he wants and what he is willing 
to risk to get it – in fact, if he is the ad hoc “player” many believe, even he may not be able to answer those 
strategic questions. So a strategy of offering him an “off ramp” is a hope not a plan. 

The Russian military have a concept they call “New Generation Warfare” and they seem to be using 
Ukraine to both test and perfect it. Russian “New Generation Warfare” differs from Western views 
of “hybrid conflict” in that it combines both low – end “hidden” state involvement with high – end direct, 
even braggadocio, superpower involvement. Contrary to Western politicians, the Russian leadership 
understands “military options” and plays them like a Stradivarius. From the Arctic Circle to the Caucasus, 
front‐line NATO member are expressing anxiety. Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland 
and Romania all feel threatened. Neutrals and NATO “partners” like Sweden, Finland, Moldavia and 
Georgia look for help1.  

Of course, Crimea’s history doesn’t automatically mean conflict. While the Russian nationalists in Crimea 
have been given a lot of attention, some say they aren’t a coherent force. Ellie Knott, a doctoral candidate at the 
London School of Economics who conducts research in Crimea, has argued convincingly that the Russian 
nationalist and Crimean separatists are in practice hindered by their own internal divisions, and that many ethnic 
Russians in Crimea have a more complicated sense of national identity than might first appear2.  

If there’s one thing you can say about Crimea’s history, it’s that it’s been full of surprises. Its future 
might be, too3. 

There are economic and personal features of annexation as well. So, one of economic features is that 
there is an opportunity to get underwater resources near Crimea. As The New York Times said: “Putin 
acquired not just the Crimean landmass but also a maritime zone more than three times its size with 
the rights to underwater resources potentially worth trillions of dollars. Russia portrayed the takeover as 
reclamation of its rightful territory, drawing no attention to the oil and gas rush that had recently been 
heating up in the Black Sea. But the move also extended Russia’s maritime boundaries, quietly giving 
Russia dominion over vast oil and gas reserves while dealing a crippling blow to Ukraine’s hopes 
for energy independence”4. 

“It’s a big deal”, said Carol R. Saivetz, a Eurasian expert in the Security Studies Program of the 
Massachusetts Institute of Technology. “It deprives Ukraine of the possibility of developing these resources 
and gives them to Russia. It makes Ukraine more vulnerable to Russian pressure”5

. 
One of reactions from the side of West countries for situation with Crimea annexation was to provide 

sanctions against Russia. But there were different opinions too.  
For example, in 2014 a UK mainstream media narrative dominated by commentators telling us 

the West has miscalculated in doing anything other than patting Russia on the back, as it is claimed that 
Russia will simply reorient itself towards China in the event of any sanctions6. 

One of personal features of Crimea annexation we can see in The Daily Mail. It wrote that during 
a royal tour of Canada Prince Charles expressed a commonplace opinion in private conversation with 
Marienne Ferguson, 78, Jewish daughter of Poles who fled the Nazis and lost her relatives during 
the Holocaust of the Jews by the Nazis. The woman had spoken to the prince about her family and he 
responded: “It is not unlike what is now happening in Russia, what Putin is doing”. Later, as Marienne 
remembers, Prince Charles told: “And now Putin is doing just about the same as Hitler”7. 

                                                      
1 Karber, P. (2015). Draft “Lessons Learned” from the Russo-Ukrainian War. Personal Observations. Historical 
Lessons Learned Workshop, 45-46. 
2 Are Crimeans Really Russian Nationalists and Separatists? Vostokcable. <http://vostokcable.wordpress.com/ 
2014/02/24/are-crimeans-really-russian-nationalists-and-separatists/> (2017, September, 17). 
3 Taylor, A. To Understand Crimea, Take a Look Back at its Complicated History. The Washington Post. 
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/02/27/to-understand-crimea-take-a-look-back-at-its-
complicated-history/?utm_term=.be832bd66396/> (2017, October, 6).  
4 Broad, J. In Taking Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves. The New York Times. <https://www.nytimes.com/ 
2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-reserves.html/> (2017, October, 9). 
5 Broad, J. In Taking Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves. The New York Times. <https://www.nytimes.com/ 
2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-reserves.html/> (2017, October, 9). 
6 Lynch, G. Russia, China, Crimea, Xinjiang and Putin’s Risky Gambit. Gerry Lynch’s Thoughts… 
<https://sammymorse.wordpress.com/2014/03/27/russia-china-crimea-xinjiang-and-putins-risky-gambit/> 
(2017, September, 22).  
7 “Putin is Behaving Just Like Hitler”, Says Charles. Prince’s Controversial Verdict on Russian Leader’s Invasion 
of Ukraine. The Daily Mail. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2634400/Putin-behaving-just-like-Hitler-says-
Charles-Princes-controversial-verdict-Russian-leaders-invasion-Ukraine.html/> (2017, October, 9). 
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Against this and others similar opinions Vladimir V. Putin said that it’s “unacceptable” and “not 
royal behavior” to compare him with Hitler. Putin positions himself more likely as the monarch. He said: 
“If the main bonus Russia gets is to sit in the room and listen to what other people are saying, then that is 
not a role Russia can agree to”. Putin’s next words were: “We always take into account the interests of our 
partners… but there are some lines that cannot be crossed, and Ukraine and Crimea were that line…” Also 
Putin told to senior representatives of major international news agencies, including The Associated Press: 
“Where is the guarantee that, after the forceful change of power, Ukraine will not tomorrow end up 
in NATO?”1

. 
So, on the one side, Putin claims he would respect the Ukrainian election, but on the other side, he 

wants to establish some borders of its possibilities. 
The Russian leader complains: “We hear only one answer, as if on a record: Every nation has a right 

to determine on its own the security system in which it wants to live, and that doesn’t concern you”2.  
And that’s how the United Nations and International Law work on practice. As we can see Putin has 

his own view on International Law. 
Also Putin said: “Those who opposed the coup were immediately threatened with repression. 

Naturally, the first in line here was Crimea, the Russian-speaking Crimea. In view of this, the residents 
of Crimea and Sevastopol turned to Russia for help in defending their rights and lives, in preventing 
the events that were unfolding and are still underway in Kiev, Donetsk, Kharkov and other Ukrainian cities. 
Naturally, we could not leave this plea unheeded; we could not abandon Crimea and its residents in distress. 
This would have been betrayal on our part. First, we had to help create conditions so that the residents 
of Crimea for the first time in history were able to peacefully express their free will regarding their own 
future. However, what do we hear from our colleagues in Western Europe and North America? They say 
we are violating norms of international law. Firstly, it’s a good thing that they at least remember that there 
exists such a thing as international law – better late than never”3. 

But, as we know, Ukraine had a seat at the United Nations for 65 years, and has been fully 
independent since 1991, and has existed as a nation for well above 11 centuries. So, it’s more than twice 
older than Russia. Putin just invaded it, in complete violation of International Law, and is flippant about it. 

By the way, using soldiers without national identification and identifying marks, the way Putin does, 
is against International Law too. 

The cautious Angela Merkel, usually measured in her language about other world leaders, warned 
Obama privately that Putin was in danger of losing touch with reality4.  

At last, all the representative democracies, even Switzerland, have been united in telling Putin that he 
was a mad man. In the United Nations, more than hundred countries condemned Putin’s invasion cum 
annexation5. 

To generalise aforementioned statements of representatives of world community, it is necessary to 
mention, that meeting with foreign leaders passing in parties, organized by third parties, back channels, and 
off the record meetings are all part of diplomacy. In fact they are part of any high level discussions 
in business or in politics6. 

That is why we can’t receive all true information in real time. Instead of this we can guess only about 
most of present thoughts of representatives of world community. Or alternatively we can wait while the 
necessary information does not become accessible. 

Let’s return to the Crimean peninsula. What is about the present situation there? What it looks like now? 
There is only limited current information about Crimea which can be trusted as quite reliable source. 

Basically such information is in articles of independent journalists-eyewitnesses of modern events on peninsula. 

                                                      
1 Putin: West Ignores Russia’s Interests in Ukraine. World News. <http://www.independent.com.mt/articles/2014-05-
25/world-news/Putin:-West-ignores-Russia%27s-interests-in-Ukraine-5155225600/> (2017, September, 29). 
2 Putin: West Ignores Russia’s Interests in Ukraine. World News. <http://www.independent.com.mt/articles/2014-05-
25/world-news/Putin:-West-ignores-Russia%27s-interests-in-Ukraine-5155225600/> (2017, September, 29).  
3 Address by President of the Russian Federation. The Presidential Press and Information Office’s Department 

of Accreditation and Briefings. <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603/> (2017, October, 3). 
4 “In Another World”: Merkel Tells Obama She Thinks Putin’s Losing Touch With Reality. Hotair. 
<https://hotair.com/archives/2014/03/03/in-another-world-merkel-tells-obama-she-thinks-putins-losing-touch-with-
reality/> (2017, September, 15). 
5 Ayme, P. Putin: Kill Tatars, Own Crimea. Patrice Ayme’s Thoughts. <https://patriceayme.wordpress.com/tag/crimea/> 
(2017, August, 25).  
6 Debunking Russiagate. Tsukes Thoughts. <https://tsukesthoughts.wordpress.com/2017/07/> (2017, August, 5). 
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So, as we know, in March 2014 the peninsula enjoys an uneasy peace rather then war.  
In acknowledgement to it a statue honoring The Little Green Men has been erected near the Crimean 

parliament building. It depicts a young girl handing flowers to a man with a gun. The inscription reads: 
“To The Polite People from the grateful people of Crimea”1. 

A recent visit revealed that, for many locals, it’s been hard doing business under international 
sanctions. Most tourists (other than Russians) stopped arriving when foreign airlines and ships stopped 
coming, they say. Banks stopped lending. Global retail names left. The lack of traffic from the rest of 
Ukraine is hurting. Industries that relied on it as a primary market, such as fishing, have hit tough times: 
Ukraine is no longer buying Crimean fish and Russia isn’t all that interested, either. The reason is price: 
The only way for goods to move back and forth is by ferries, which charged close to $1,000 per truck back 
in 2014, says a wholesale distributor in Kerch who calls herself Lubov. Now subsidized by the Russian 
government, the ferry charge is down to about $2002. 

Some Crimean products, such as wine, saw a temporary renaissance in 2014 thanks to Russians who 
went out of their way to buy it. Now the euphoria is gone. Russian consumers have a wide range of wines 
to choose from, and Crimean wine is simply too expensive. Some winemakers are even trying to shed 
the region’s reputation for sweet wines by investing in more desirable, sophisticated varietals. 

And the problem isn’t just exports. Crucial imports, including gasoline and food, must come from 
Russia via the same expensive ferry, pushing prices higher. 

The Russian government meanwhile says the economic news for Crimea is positive. Tourist visits for 
most of the peninsula rose 21 percent last year, to 5.6 million people, and the GDP equivalent rose 8.5 
percent in real terms in 2015, the government says. It also reported that average incomes and wages have 
risen dramatically under Russian rule, though officials concede that retail sales were down 7.6 percent last 
year. Many Crimeans say they miss the freedom of being a largely autonomous, self-governing region 
of Ukraine, with what they characterized as unwritten local rules for doing business. But others interviewed 
on the street praised Russia’s investment in local infrastructure (especially everyday conveniences like 
reliable wireless access and also repairing roads, modernizing hospitals, building the bridge etc.)3. 

Severing ties to Ukraine has brought problems. With economic links to Ukraine cut, the only way 
of keeping the peninsula supplied is by sea or air. That means higher prices.  

Construction of an 11-mile bridge that will connect Russia’s Krasnodar region with the Crimean city 
of Kerch is in full swing. Scheduled to open next year, the road-rail link will span the Kerch Strait, which 
flows between the Sea of Azov to the north and the Black Sea to the south. Moscow insists that will change 
once it has completed a road and rail bridge linking Crimea to the Russian mainland. The bridge is 
a multibillion-dollar statement that Moscow is here to stay4. 

And the bridge symbolizes the final step in annexation. Though a major priority for Russian 
President, this tangible connection to the peninsula won’t necessarily cure its illnesses. Now Crimea 
continue to live with the powerful sting of western sanctions, the economic fallout of being cut off from 
much of the world, and the high cost of living. 

The Russian government is also modernizing Crimea’s main airport, Simferopol. The plan is to have 
flights to 54 Russian cities up and running by summer. Yet, because of the invasion and the resulting 
sanctions, if one wants to travel from Crimea to Ukraine’s capital of Kiev, you have to fly to Moscow first, 
then transfer to a flight to Minsk, in Belarus, and then finally on to Kiev5. 

This year Crimea feels calmer than three years ago. While Russia and the West argue over sanctions, 
sovereignty and borders, it seems that most people here are just trying to get on with their lives, trying 
to adapt6. 

                                                      
1 Rosenberg, S. Crimea: The Place that's Rather Difficult to Get Into. The BBC. <http://www.bbc.com/news/world-
europe-39329284/> (2017, October, 7).  
2 Friedman, M. The High Price of Putin’s Takeover of Crimea. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/ 
news/features/2017-03-31/crimea-pays-a-high-price-three-years-after-russian-takeover/> (2017, October, 12). 
3 Friedman, M. The High Price of Putin’s Takeover of Crimea. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/ 
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It is not so important what exactly they are talking about Crimea in the world – most of words have 
no influence on situation inside of this territory. Firstly, it seems the main thing is that nothing will change 
in Crimea while all power in Russia will be concentrated in hands of the existing President (the further 
returning of Crimea back to Ukraine contradicts his principle position).  

Secondly, life level of Ukrainian citizens must be, as minimum, on an average level 
of a corresponding indicator of the European Union. Then people which have to live on Crimean territory 
will have a strong desire to return into 2014 and to become a part of Ukraine de facto again. 

At last, it’s expedient to note that Crimea had very long and hard history (that is why it’s so popular 
topic for talking about in the world). And the authors suppose that its future will be long and full 
of interesting events too (both for the world press, and for the further researches of the author) but not 
so hard. 
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Проблематика гуманізму є багатогранною та багатоаспектною. Пройшовши довгий 
історичний шлях розвитку та формування й увібравши в себе величезне різноманіття концепцій та 
принципів, в яких значна увага приділяється проблемі буття людини, її місця та положення у світі, 
гуманізм продовжує розширювати межі своєї функціональності. Нині гуманізм – це найважливіша 
складова розвитку культури, формування суспільних відносин, визначення людиною свого 
ставлення до світу і пристосування до навколишнього середовища. Орієнтуючись на наукову 
картину світу й поєднуючи в собі систему цінностей, світогляд, стиль мислення та пізнання він 
залишається актуальним, долучаючись до найбільш істотних сфер духовного життя суспільства. 

Проведене дослідження допоможе поглибити розуміння специфіки розвитку гуманізму, 
дозволить створити передумови для подальшого вивчення проблем сучасного світського гуманізму 
в філософсько-антропологічному аспекті. 

Реалізація поставленого завдання можлива на основі залучення результатів досліджень 
західноєвропейських і вітчизняних представників філософської антропології, на основі теоретичної 
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реконструкції їхніх ідей, а ґрунтовний аналіз їх поглядів дасть можливість під іншим кутом зору 
поглянути та переосмислити актуальні в наш час питання розвитку національної української 
культури, суспільної свідомості та філософської антропологічної думки загалом. 

До проблем гуманізму звертались мислителі різних часів. Так за доби античності проблеми 
гуманізму зосереджувались на бутті людини (Платон, Аристотель, Цицерон), у Середньовіччі вони 
набувають релігійного забарвлення (Фома Аквінський, Микола Кузанський, Оріген), Новий час 
привносить у проблеми гуманізму наукову спрямованість (Ф. Бекон, Т. Гоббс, А. Коллінз, 
Б. Спіноза, Д. Юм). Поступово увага вчених зосереджується на проблемах буття людини, її 
внутрішньому світі, пізнавальних здібностях (А. Бергсон, І. Кант, Ф. Ніцше, П. Фейєрабенд), на 
психології людини (А. Маслоу, В. Франкл, З. Фройд, Е. Фромм і К. Юнг). На початку ХХ ст. буття 
людини стає темою досліджень екзистенціалістів (М. Бубер, М. Гайдеггер, А. Камю, С. К’єркегор, 
Х. Ортега-і-Гассет, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс та ін.). Проблеми гуманізму в Україні набувають свого 
поширення в кінці ХХ на початку ХХІ ст. Гуманізм стає предметом роздумів вітчизняних вчених 
(Є. Андрос, М. Булатов, Й. Гах, Е. Давиденко, В. Горський, Г. Кизима, В. Лях, О. Соболь, 
В. Пазенок, К. Райда та ін.). 

Слід зазначити, що гуманізм як духовно-культурне явище має тривалу історію свого 
становлення та розвитку. Так, зачатки гуманістичних ідей можна знайти у творчості мислителів 
Стародавньої Індії, Єгипту, Китаю, Греції, Риму, де вони проявляються у різних формах духовної 
культури, філософських вченнях, які були спрямовані на людину, її духовність. В даному відношенні 
можна стверджувати, що одним з перших ідеї та принципи гуманізму сформулював давньокитайський 
мислитель Конфуцій. У своїх соціально-моральних поглядах він виходив з того, що основою взаємин 
між людьми та управління ними мають бути добродійність і доброчестя. Вищим їх проявом є 
людинолюбство (жень) – гуманність, що означає бачити людину, мати любов до людей. Як така, вона 
характеризується шанобливістю, великодушністю, правдивістю, милостивістю, сприяючи тому, щоб 
допомогти іншим досягти того, чого хотів би для себе, чого не хочеш для себе не роби іншим. 
Розвиток суспільства, вдосконалення людини Конфуцій пов’язував з розвитком освіти, критерієм яких 
має бути: помічати необхідне у діях і використовувати на практиці отримане знання, де вчитись і 
не роздумувати – даремна втрата часу, не роздумувати і не вчитись – згубно. Головну увагу він 
звертав на людську особистість, на виховання людини в дусі поваги до оточуючого середовища та 
суспільства, де особистість є особистістю не «для себе», а для суспільства, держави, яка має 
забезпечити людині гідні умови існування. 

В європейську соціо-культурну традицію термін «гуманізм» було введено Цицероном як ідеал 
освіти знатних римлян, змістом якої було виховання людей через освіту по грецьким зразкам. Сам 
термін humanitas – людяність, людство досить часто Цицероном використовувався у значенні «вища 
освіта», «духовна культура» як обов’язковий для знаті спосіб життя. Пізніше, під впливом стоїцизму 
гуманізм все більше набував значення розумної людської поведінки по відношенню до інших людей 
незалежно від рівня їх освіченості. Заслуга Цицерона полягає і втому, що завдяки своїм промовам, 
риторичним і філософських творам він став творцем латинської художньої прози, яка водночас 
знайомила з грецькою філософією не тільки своїх сучасників, але й потомків у середньовічні та нові 
часи, що було високо оцінено як світськими, так і християнськими авторами – Лактацієм, Ієронімом, 
Августином. Більш того, на цій основі Боецієм була розроблена культурно-освітня програма studia 
humanitatus з її розподілом наук на trivium (діалектиа, логіка, риторика) та qvaolzivium (арифметика, 
астрономія, геометрія, музика), яка проіснувала до кінця XVII ст., знайшовши своє втілення і 
в Києво-Могилянській академії. 

При всіх зверненнях до проблеми людини формування гуманізму, як духовно-культурного 
утворення починається з гуманізму доби Відродження – ренесансного гуманізму, видними 
представниками якого були Аліг’єрі Данте, Франческо Петрарка, Марселій Пуданський, Джованні 
Бокаччо, Лоренцо Вала, Марселіо Фічіно, Піко делла Мірандола, Пьєтро Помпанаці та ін. 
Зародившись в Італії у XIV ст. свого злету він досягає у XV ст., знаходячи широке розповсюдження 
й в інших країнах, де його представниками стали Еразм Ротердамський (Голландія), Томас Мор 
(Англія), французький скептицизм Мішеля Монтеня та П’єра Сантеса. Умовою його формування 
виступило зростання ролі і значення міст як культурно-економічних центрів, де носіями ідеології 
Ренесансу стають вищі міські прошарки, міщани, монастирські та церковні інтелектуали, які 
не сприймали середньовічного теократизму та схоластичного типу вченності. В боротьбі 
із середньовічним теократизмом на перший план ними виносяться гуманістичні мотиви з переходом 
від теоцентризму до антропоцентризму, де при збереженні божественного головне відводиться 
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людському. Презирство до земного єства замінюється визнанням творчих здібностей людини, 
розуму, прагненням до земного щастя, де людина має виключне право на те, щоб творити свою 
особистість, своє існування власною волею, вільним і відповідним вибором. Реалізація людяності 
вбачалася ними в освоєнні досягнень культурного багатства минулого, що збуджувало інтерес 
до античної культурної спадщини, оволодіння багатством античної філософії. 

Реалізація останнього здійснюється тим, що знову і по-новому відкриваються Платон та 
Аристотель, неоплатоніки, стоїки, епікурейці, Цицерон. Зокрема, невпинним збирачем творчої 
спадщини античності був Петрарка. Між іншим, не знаючи грецької мови він освоїм коштом 
здійснив переклад і видання праць Гомера. Марселіо Фічіно переклав на латину всього Платона, 
праці Плотіна, Ямвліха, Порфирія, Прокла, заново переклав аеропагітику; Лоренцо Валла оживлює 
епікуреїзм з поверненням у філософську свідомість епохи забутий античний атомізм. Показово, що 
при всіх різноманітних орієнтаціях філософія минулого представниками ренесансного гуманізму 
розглядається в історичному плані як вільне осмислення з відмовою від готових і незмінних істин 
з наданням права особистості, що є істина. Це призводить до концепції двох істин з розмежуванням 
теології і філософії в межах якої ставиться вимога розвитку світської освіти, заперечення 
божественного походження держави, державної і папської влади Марселіном Пуданським та 
Лоренцо Валлою з його спростуванням так званого Константинового дару з посиланням на який 
римська церква обґрунтовувала свою владу з претензіями на всесвітнє панування. 

До здобутків гуманізму Ренесансу слід віднести організацію нового типу культурно-освітніх 
закладів, прикладом яких стала Флорентійська академія відкрита у 1459 р. за сприянням глави 
Флорентійської республіки Козімо Медічі, шкіл типу «viva moderna» з розширеним викладанням 
гуманітарного кола знань – граматики, поезії, риторики, моральної філософії. Вимога ренесансного 
гуманізму права на досягнення істини особистістю, повернення «нехристиянського» Аристотеля 
П. Помпанацці сприяли підвищення інтересу до натурфілософії, розвитку наукового знання 
здобутками якого стали творчість М. Коперника, М. Кузанського, Б. Телезіо, Г. Галілея, Дж. Бруно, 
що готовили перехід до науки і філософії Нового часу. 

Зазвичай, при всіх здобутках гуманізму Ренесансу буде неправильним його ідеалізація і 
не бачити його внутрішніх суперечностей. Зокрема, це проявляється в його аристократизмі та 
елітарності за яких гуманістичні ідеї моральності були призначені вищим соціальним колам і 
станам, які мали можливість отримувати освіту орієнтовану на світську науку на освіченість 
на противагу «вченому богослов’ю», що фактично привело поступово до його занепаду з наступом 
католицької реакції у XVI ст. 

Говорячи за розповсюдження ренесансного гуманізму слід вказати на те, що його ідеї вже 
у XV ст. знаходять своє поширення, проявляючись у різних формах до початку XVIII ст. Справа 
в тому, що після руйнівних наслідків татаро-монгольської навали ситуація, вірніше соціально-
економічне і культурне життя в Україні стабілізується з входженням українських земель, 
за винятком Галичини і Волині, які раніше відійшли до Польщі, до складу Великого Литовського 
Князівства. При цьому, на українських землях зберігаються давньоруські форми державності, права, 
мова, православне релігійне сповідання, які засвоюються литовськими князями з одночасовим 
ослов’яненням самих литовців. Ситуація різко змінюється після об’єднання Литви і Польщі в єдину 
державу – Річ Посполиту. Проходить час і в Україні не залишається елементів давньоруської 
державності і права. Економіка, культура все підпорядковується польському праву і польському 
середовищу з насильницькою полонізацією та примусовим насадженням католицизму. 

Між тим, не дивлячись на всі потрясіння розвиток України йде по висхідній. Колонізація 
нових земель, розвиток фільварочного господарства стимулюють зростання товарно-грошових 
відносин, звільнення міст від землі та перетворення їх в центри економічного та культурного життя. 
Отримання ними Магдебурського права забезпечує їх самоуправління, формування в них вищих 
інтелектуальних та середніх станів (міщани, проповідники, письменники, урядовці, службовці 
магістрату, тощо). Саме вони були зацікавлені в розвитку освіти, шкільництва, підвищення їх 
наукового рівня з прилученням до європейського культурно-освітнього поля. Цьому сприяло й те, 
що при відсутності вищих навчальних закладів в Україні українська молодь продовжувала своє 
навчання у польських та європейських університетах, де вони не тільки здобували вищу освіту, але 
й переймалися передовими гуманістичними ідеями, переносячи їх на рідний ґрунт. 

Саме у вказаний спосіб починається розповсюдження раннього ренесансного гуманізму 
започаткованого Юрієм Дрогобичем і продовженого Павлом Русином (Павло Кросневський (Русин 
із Кросна), Лукашем з Нового міста. В основі їх діяльності лежало звернення до науки, звеличування 
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сили знання та людського розуму, переклад та популяризація праць античних мислителів, істориків, 
видатних державних діячів як зразок для наслідування. В дусі гуманізму та античної спадщини ними 
зверталась увага на реальне земне життя, де людина повинна мати право на свободу совісті та 
слідувати велінням власного розуму. При цьому заперечувалась не тільки зумовленість волею Божою 
і Божим промислом життя людини, але й історичного процесу. Однак, слід визнати й те, що ранні 
українські гуманісти останніх десятиліть XV ст. все ж таки залишалися в межах елітарної течії 
з витонченою інтелектуальністю, наднаціональним і віросповідним характером, спрямованим 
на секуляризацію суспільної свідомості світської верхівки тогочасового суспільства. 

На відміну від раннього ренесансного гуманізму XV ст. у XVI – на початку XVII ст. гуманізм 
в Україні набуває нових форм, розвиваючись на більш широкій соціальній основі, що пов’язано 
з появою нового соціального стану – козацтва. Як такий, він спрямовується на пробудження 
національної самосвідомості, формування національного патріотизму. Його носіями стали Станіслав 
Оріховський-Роксолан, Йосип Верещинський, Севастян Кленович, Адам Чагровський, Симеон 
Пекалід (Пенкальський), Шимон Шимонович, Іван Домбровський, Касіян Сакович та ін. Погляди 
названих мислителів знайшли достатнє висвітлення як у науково-дослідницькій, так і в навчально-
освітній літературі. Зазначимо, що головною їх заслугою стало переорієнтування філософської 
думки від богопізнання до пізнання людини з визнанням її самоцінності (Ст. Оріховський-Роксолан, 
К. Сакович), а саме головне спрямованості їх поглядів на національний патріотизм, національно-
етнічну самосвідомість, спрямованих на благо свого народу, політичних свобод, справедливості 
з метою усвідомлення себе у світі, вони прагнули утвердити гідність і рівноправність українського 
народу серед інших народів. 

Щоб не повертатися до питання про сутність українського філософського гуманізму наведемо 
погляди сучасного вітчизняного вченого В. Ільїна, який в супереч існуючим класифікаціям 
українського гуманізму визначав три етапи його розвитку: «1) з XV ст. до середини XVI ст. – 
засвоєння та розвиток ідей західноєвропейського гуманізму; 2) з другої половини XVI ст. до першої 
половини XVII ст. – становлення принципів сенсуалістично-персоналістської змістовності 
українського гуманізму; 3) з другої половини XVII ст. до другої половини ХІХ ст. – формування та 
розвиток концепціх екзистенційного кордоцентризму як особливої форми вітчизняного 
філософського гуманізму»1. 

Занепад ренесансного гуманізму у XVI ст. не означає зникнення його з поля зору філософів. 
Навпаки, суспільні потрясіння спонукали вчених задуматись над долею людини і людства. 
Достатньо дієвим етапом у встановленні гуманізму стало ХІХ ст., в якому вперше був використаний 
термін «гуманізм», як певний погляд на життя і власну філософію (який сьогодні отримав більш 
широке визначення). З таким розумінням сутності гуманізму у ХІХ ст. виступив датський філософ 
Габріель Сибберен у книзі «Про гуманізм» (1858). На початку ХХ ст. британський філософ-
прагматист Фердінанд Каннінг Скотт Шиллер у працях «Гуманізм» (1903) та «Дослідження 
гуманізму» (1907) назвав свій прагматизм «гуманізмом», з якого слідує, що пізнання є продуктом 
«людської активності», яку здатен відтворити тільки «людський елемент» реальності, що залежить 
лише від людських дій2. 

Слід зазначити, що на початку ХХ ст. головним кроком для встановлення ідей, принципів і 
поширення гуманізму в суспільстві слугувало виникнення гуманістичних спільнот. Наразі такі 
перші незалежні організації почали утворюватись у 1929 р. в США (Перше гуманістичне 
суспільство Нью-Йорка, Голлівудське гуманістичне суспільство). У 30-х рр. ХХ ст. Чикаго вважався 
центром американського гуманізму, в якому засновується перший гуманістичний журнал «Новий 
гуманіст», завдяки якому була підготовлена основа для створення Першого Гуманістичного 
маніфесту (1933 р.)3. 

Гуманістичні ідеї в 30-40-х рр. ХХ ст. активно поширюються і в інших країнах, так 
в Голландії створюється організація під назвою «Гуманітас», яка згодом перетворюється 

                                                      
1 Ільїн, В.В. (2000). Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального: 
автореф. дис. ... д-ра філос. наук: спец. 09.00.05 «Історія філософії». Київ: Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. 
2 Schiller, F.C.S. (1907). Studies in humanism. London.: MACMILLAND AND CO, Limited. New York: THE 
MACMILLAND COMPANI. 
3 Гуманистический манифест І. Российское гуманистическое общество. <http://www.humanism.ru/documents/ 
77-gm1.html>. 
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у сформований Гуманістичний союз. На початку 50-х років ХХ ст. відбувається міжнародне 
поширення гуманізму. Так у 1952 р. в Амстердамі засновується сім національних етичних і 
гуманістичних організацій: Голландська гуманістична ліга, Бельгійська гуманістична ліга, 
Австрійська етична спільнота, Британський етичний союз, Американський етичний союз, 
Американська гуманістична асоціація та Індійський радикальний гуманістичний рух та 
Міжнародний етичний і гуманістичний союз, які співпрацюють з такими організаціями, як ООН, 
ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, які обговорюють питання навколишнього середовища, економіки, соціальних 
та культурних прав. 

Що стосується світського гуманізму, то поширення та чітке встановлення меж його діяльності 
та функціонування відбувається після Другої світової війни, коли гостро постало питання 
становлення ідей демократії, громадянських свобод, законності та правопорядку поряд з розвитком 
знання, культури й техніки. Саме тоді й починають утворюватись організації, які цікавились даним 
видом гуманізму. Вони інтенсивно друкуються і випускають книги та журнали, які пропагують 
світський гуманізм. У 1980 р. створюється міжнародна організація – Рада по демократичному і 
світському гуманізму, яка у 1996 р. отримує назву Рада по світському гуманізму і видає журнал 
«Вільне дослідження» та «Філо: журнал спільнота гуманістичних філософів». На базі цієї організації 
в 1983 р. було створено Міжнародну академію гуманізму. 

Загалом, з розвитком і розповсюдженням гуманізму постає необхідним осмислення його ідей і 
принципів та шляхів їх практичної реалізації, що відбилися у його різних визначеннях. Так, 
у «Філософському словнику» гуманізм визначається, як сукупність поглядів, які виражають повагу 
до гідності та прав людини, цінність її як особистості, піклування про благо людей та їх всебічний 
розвиток, створення сприятливих умов суспільного життя. Більш розширеним визначення гуманізму 
дається на сайті Російського гуманістичного суспільства, де гуманізм розглядається як «світогляд, 
в центрі якого є людина, як вища та пріоритетна по відношенню до себе цінність, але рівноправна 
в ряду інших фундаментальних цінностей – суспільства, тваринного світу і космосу»1. 
У Міжнародному гуманістичному союзі гуманізм розглядається, як демократична та етична життєва 
позиція відповідно до якої людські істоти мають право та обов’язки визначати сенс і форму свого 
життя. Близьке до наведеного вище визначення гуманізму дається Американською асоціацією 
гуманістів, де він розуміється як «прогресивна життєва позиція, яка без допомоги віри 
у надприродне стверджує нашу здатність та обов’язок вести етичний образ життя в цілях 
самореалізації й у прагненні принести більше блага людству»2. 

Оскільки мова зайшла про спрямованість гуманізму на «привнесення більшого блага 
людству», а не його самовдосконалення варто врахувати той момент, на який вказував Ж.-П. Сартр 
у своїй доповіді на папську енцикліку 1954 р. про заборону екзистенціалізму як шкідливого для 
гуманізму. З приводу цієї енцикліки Ж.-П. Сартр зазначав, що слово «гуманізм» має різні сенси. Під 
гуманізмом можна розуміти як теорію, яка розглядає людину, як ціль та вищу цінність. Такий 
гуманізм філософ вважав абсурдним, оскільки екзистенціалізм ніколи не розглядав людину як ціль 
тому, що людина завжди незавершена і ми не повинні думати, що є якесь людство, якому можна 
поклонятись. Культ людства приводить до замкнутого гуманізму і фашизму. І такий гуманізм нам 
не потрібен, адже «гуманізм можна розуміти й в іншому сенсі. Людина знаходиться поза самою 
себе. Саме проектуючи себе і втрачаючи себе зовні, вона існує як людина…»3. 

Найбільш повну характеристику гуманізму ми знаходимо у творчому доробку сучасного 
гуманіста Фреда Едвордса. В одній із статей «Що є гуманізм?» він, з’ясовуючи природу гуманізму і 
співставляючи релігійний та секулярний гуманізм, доходить наступних висновків: гуманізм – це 
одна із філософій для людей, які думають за себе; гуманізм – це філософія, яка сфокусована 
на людських засобах для розуміння реальності; гуманізм – це філософія мислення та науки 
у прагненні до знання; гуманізм, філософія – тут і зараз (гуманіст розглядає людські цінності, які 
мають сенс в контексті людського життя); гуманізм – це філософія співчуття (етика гуманіста 
пов’язана з людськими потребами та намаганням знайти їх вирішення); гуманізм є реалістичною 
філософією; гуманізм є невіддільним від сучасної науки; гуманізм пов’язаний з освіченим 

                                                      
1 Гуманизм в России. Сайт Российского гуманистического общества. <http://www.humanism.ru/biblioteka/83-
about1/426-humanism.html>. 
2 American Humanist Association. Secular Gowernment. <http://americanhumanist.org/>. 
3 Сартр, Ж.-П. (1989). Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. Москва: Политиздат, 319-344. 
<http://www.psylib.org.ua/books/sartr01/index.htm>. 
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соціальним мисленням (гуманісти є прихильниками цивільної свободи, людського права, церковно-
державного поділу, поширення участі демократії на всі сфери життя); гуманізм існує в гармонії 
разом з новітніми відкриттями в технології (гуманісти готові взяти участь у нових наукових і 
технологічних відкриттях з метою здійснення морального впливу на ці революційні зміни, що 
відбуваються, особливо це стосується інтересів захисту навколишнього середовища)1. 

Наведене засвідчує, що за Ф. Едвордсом гуманізм – це філософія, любов до життя, в якому 
гуманісти несуть відповідальність за життя і не полишають пошуків нового знання. Вони вивчають 
нові можливості, та шукають відповіді на питання, які стосуються життя й неймовірно задоволені 
тим, що мають можливість вільного доступу до самого пошуку і до вільних відкриттів, які 
в результаті отримують. Якщо людина обирає шлях гуманіста то це є її власний вибір, який вона 
просто сприймаємо разом з ідеями2. 

В праці «Гуманістична філософія в перспективі» Ф. Едвордс намагається донести до читача 
суть гуманізму та пояснити, як ці ідеї впливатимуть на людство в майбутньому. Для свого 
тлумачення він виокремлює вісім основних принципів, які характеризують гуманістичну філософію. 
По-перше, – зауважує Ф. Едвордс, – гуманісти вважають себе індивідуальностями. Маючи певну 
свободу в дослідженні гуманіст не дотримується будь-якої доктрини чи певного набору вірувань для 
прийняття своїх рішень, а навпаки, він несе відповідальність сам за свої рішення та висновки. 
Шляхом такого вільного дослідження й отримується нове знання та нові шляхи. По-друге, гуманісти 
мають обґрунтовані рішення. Це означає, що наш досвід дає нам підходи, які іноді бувають 
неадекватними і дуже часто контрпродуктивними для того, щоб реалізувати людські цілі. Втім, 
якщо гуманіст буде використовувати авторитетність і владну віру самостійно, доказуючи свої ідеї та 
знання, то в результаті він отримає надійне розуміння світу й зможе зробити власний вибір3. 

За третьої характеристики розуміння гуманістом світу базується на тому, що він сприймає все 
на основі своєї свідомості та розуму. Тобто, що всі факти та інформація, яку гуманісти отримують, 
мають нести не трансцендентний чи релігійний характер, а навпаки бути приземленими. 
У результаті ми отримуємо таке знання, яке буде відповідати людському розумінню і перевірці.  
По-четверте, гуманісти використовують критичність до знання. Таким чином, щоб отримати надійне 
знання гуманіст повинен перевіряти свої ідеї відповідно до реальності й у результаті отримає 
достатньо виважене знання. П’ята характеристика стосується того, що людське знання не є 
досконалим. Справа в тому, щоб мати надійне знання про світ ми повинні завжди перевіряти 
отримані факти та погоджувати їх із попередньою інформацією. За шостим пунктом Ф. Едвордс 
визначає, що гуманісти підтримують те, що людські цінності мають сенс тільки в контексті 
людського життя. Адже саме у фізичному світі, а не в потойбічному, формується наша етична база 
тоді, як у цьому світі існує фізичний, емоційний, психологічний та інші контакти за допомогою яких 
виробляються етичні цінності. Відповідно до цього сьомою характеристикою є те, що етичні 
рішення та ідеали в людських потребах є протилежними до потреб та інтересів, які передбачаються 
божественністю чи трансцендентною силою. Це означає, що етична цінність, яка надається людині 
з вибором і те, як вона впливає на її життя й визначає власну індивідуальність і можливість 
самостійно приймати остаточні рішення. Восьма характеристика – етика гуманіста, яка відбувається 
в існуючому контексті, а не в ідеальному. Ця теза пояснює те, що зробивши моральний вибір 
людина, тим самим проходить через обмірковування, старанно збирає інформацію про певну 
ситуацію й обережно розглядає безпосередні та майбутні результати, зважуючи всі альтернативи. 
Це означає, що людина завжди має вибір – обрати зло чи добро4. 

Щодо досліджень проблем гуманізму в Україні, то вони набувають актуальності й поширення 
в кінці ХХ на початку ХХІ ст. Так вітчизняні вчені в праці «Гуманізм: сучасні інтерпретації та 
перспективи» достатньо чітко визначили основні характеристики сучасного гуманізму зазначивши, 
що зазвичай причини виникнення та розвитку знання досліджувались переважно в сфері науки та 
філософії, але такий феноменом, як «знання» в сучасному складному та суперечливому світі, не міг 
обійти увагою гуманізму, особливо в його сучасному секулярному (світському) напрямку.  
У 50-60 рр. ХХ ст. відбувається переосмислення ідей гуманізму, в результаті чого сформувалось 

                                                      
1 Fred Edwords. The Humanism Philosophy in Perspective. <http://americanhumanist.org/humanism/ 
the_humanist_philosophy_in_perspective>. 
2 Fred Edwords. What is Humanism. <http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism>. 
3 Fred Edwords. What is Humanism. <http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism>. 
4 Edwords, F. What is Humanism. <http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism>. 
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утворення новітньої течії гуманізму, під назвою «новий гуманізм», який надав нове визначення 
людини яке відповідає сучасним реаліям світу. Дослідження в цьому напрямку дали можливість по-
новому зрозуміти уявлення про людину визначивши, що нова людина – це практична, діяльна особа, 
яка для досягнення своєї мети, намагається покращити власне життя, спрямовуючи свої зусилля на 
поліпшення існуючого світу та інших людей. 

Таким чином, реконструкція поглядів про сутність гуманізму є свідченням того, що 
гуманізм – це прагнення до людяності, до створення умов гідного для людини життя. Він 
починається тоді, коли людина розмірковує про саму себе, про свою роль у світі, про свою сутність і 
призначення, про смисл і мету свого існування. Гуманізм відстоює вільне дослідження, яке не 
ставить дослідника у його науковій діяльності в певні наукові рамками, що веде до переваги 
в суспільстві демократичних цінностей. В майбутньому гуманізм зможе існувати пліч о пліч 
з новітніми відкриттями і здатен буде забезпечувати краще майбутнє для кожної людини. 
Гуманізм – це не просто сучасна філософія, а філософія майбутнього, завдяки ідеям і принципам 
якої кожна людина може змінити власне життя на краще з гармонізацією комунікацій з іншими 
людьми та оточуючим навколишнім середовищем. 
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SPIRITUALITY OF THE HUMAN VALUE WORLD 

It is known that spirituality of human value world makes diverse energies of a commonly obscure 

essence, which every personality possesses. Meanwhile, the system of values is very significant 

for it, because the whole life of a human is an infinite chain of valuation acts of their being as 

a personality in a society. Reflective role of values themselves is always connected with the fact 

of intellectual life, its self-constitution of world outlook. It is also important that existence 

of a human has change of values. 

For instance, in borderline situations a man naturally feels a desire to reconsider critically his 

fundamental values. Besides, liberty of action and will gives an opportunity to perform specific 

deeds and bare responsibility for them. Only in such case a human can exists with his values. 

Keywords: value world, value, personality, liberty, being, existence, society, morality. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Відомо, по своїй внутрішній організації суспільне життя альтернативне. Антропо-

екзистенційний вимір буття показує, що відповідність людини своєму реальному ейдосу вимагає й 
усвідомлення його відповідності її особистісному етосу. Для реалізації цього етосу необхідно 
повернутися від «філософії тіла” до «філософії духу», яким би безнадійно застарілим не здавалося 
це словосполучення в епоху нинішнього філософського постмодернізму. Саме духовність ціннісного 
світу індивіда складає розмаїття енергій тієї єдино непізнаваної суті, котра є в світі – особистості. 
Очевидно, що рефлексія про ціннісний вимір повинна бути насамперед закладена в проектовану 
антропологію (хоча аксіологічна складова і не може бути в ній єдиною). Класична аксіологія 
не повинна втрачати свій шанс стати справжньою екзистенціальною філософією (причини ці 
вимагають спеціальної розмови). 

Найближчий внесок аксіологічної рефлексії в персоно логічну антропологію може бути 
пов’язаний з диференціацією того, що залишилося поза аналізом в класичній аксіології. Мова йде 
перш за все про необхідність стратифікації самого поняття цінність, в якому слід диференціювати 
різні рівні (перш за все соціологічний, культурологічний і власне філософський). Сьогодення, 
потребує найбільшого забезпечення можливості свободи, свободи для всіх. Бо тільки свобода 
спроможня реалізовати «теорію справедливості». Ми живемо сьогодні у дуже скрутний час. В час 
«загальної» скрути, коли наша свідомість настільки затуманена, що не може «побачити» … 
суспільного обману. Тому., процес розвитку «свідомості» немає альтернатив. Але доля «вибраних» 
альтернатив, результати їх реалізації залежать перш за все відможливості розвитку суверенності 
індивіда у вимірах її духовності,її свободи, її культури. Іншими словами, ціннісно-смисловий 
універсум людини не зводиться до дуаліму «одномірних» альтернатив. Скорше він включає 
полізмістовні підсистеми, а саме: «соціум» … в ракурсі культурних потенцій і практичних реалізацій 
і «монадне» буття в ракурсі ціннісно-смислової діяльності індивідуального світу соціуму.Життя є 
«світ», який «переживається» свідомістю і визначає духовно-світоглядні орієнтації людини. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 
Метою даної статті є необхідність розглянути сутність буття та головні характеристики 

функціонування динаміки духовно-ціннісних орієнтацій людини. Як відомо, завдяки системі 
цінностей людина здатна не тільки планувати свою майбутню діяльність і активно змінювати світ, 
але також об’єктивно оцінювати себе і оточуючих. Все життя людини, починаючи зі свідомого віку, 
являє собою по суті нескінченний шерег актів оцінки подій минулого і теперішнього на предмет їх 
відповідності або відсутності такої з системою ціннісних координат. Важливим є те, що у випадку 
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актуалізації майбутнього процес оцінювання переходить в процес цілепокладання із відповідною 
процедурою аналізу його можливих засобів і результатів для досягнення «вищого блага». 

Зазначимо, що вже в метафізиці І. Канта «вище благо» полягає в наслідуванні імперативу, який 
забороняє використовувати негативні засоби. В етиці Арістотеля вище абсолютне благо визначається 
як щастя, але додатково пояснюється: «…Живи доброчинно. В цьому мета, щастя і вище благо». Але 
доброчинність виключає негативні дії, її не досягнути, здійснюючи погані вчинки, нехай навіть 
надані у формі благих дій і намірів. Доброчинне життя має на увазі морально-екзистенційну 
рефлексію, яка досить суворо оцінює будь-які негативні дії, незалежно від ситуаційних випробувань. 

Якщо в особистості системи цінностей немає, або якщо остання аморфна, то така особистість 
буде залежною від сильних впливів з боку соціального оточення аж до можливості її підкорення 
більш сильній волі з усталеними ціннісними уявленнями. Якщо ж, навпаки, система цінностей 
носить гранично жорсткий характер, позбавлена динаміки і не бере поправок на конкретний 
контекст оцінювання, то подібна особистість не буде схильна до компромісів і спробує насильно 
нав’язати свої ціннісні уявлення оточуючим. 

Постає проблема: а чи не доцільно вводити в систему виховання і навчання цінності у формі 
суспільних ідеалів, які знімають суперечності буття особистості в соціумі? В такій іпостасі цінності 
відносяться до категорії «соціальних уявлень». Разом з тим вони не редукуються 
до конвенціоналізованих суб’єктивних уявлень, продукту певного суспільного договору. Навпаки, 
вони укорінені в першу чергу в об’єктивних основах суспільного буття конкретного соціуму і 
відображають практичний досвід його життєдіяльності. Потрібно розрізняти реальні цінності 
соціуму та ідеали, які формулюються у виді ідеологічних конструкцій. Однак «лише цінність, а саме 
в значенні «чогось, котре хотіли б мати всі», робить ідею ідеалом»1. Це має безпосереднє 
відношення до ствердження таких ціннісних орієнтацій, які роблять особистість цілісною і духовно 
та екзистенційно багатою. 

Будь-яка соціальна спільнота – від сім’ї до людства в цілому – може виступати суб’єктом системи 
специфічних цінностей цієї спільноти. Ціннісна єдність є основою для виникнення неформальних 
соціальних груп; у випадку формальних, інституціолізованих груп і спільностей його наявність є умовою 
і мірою плідного функціонування групи. Найбільш важливою є та обставина, що будь-який індивід 
одночасно включений в значну кількість соціальних спільностей різного масштабу (сім’я, робітнича або 
навчальна груп, етнічна група, нація, мовна спільнота тощо). Ціннісні системи всіх цих груп 
не співпадають. Вони можуть і не суперечити одне одному в головних, найбільш суттєвих орієнтаціях. 
Тим не менш часто такі суперечності мають місце, трансформуючись у внутрішньо особистісний 
конфлікт. Вірогідність його виникнення і шляхи вирішення залежать насамперед від соціальної 
ідентичності індивіда – членом якої або яких спільнот він себе відчуває. В залежності від цього для 
нього будуть важливими в першу чергу або загальнолюдські «вічні» цінності (істина, краса, 
справедливість), або конкретно – історичні цінності (рівність, демократія, державність), або цінності 
референтних груп (успіх, багатство, самовдосконалення, майстерність) тощо2. 

Відсутність ціннісного стрижня, рівно як і його зайва жорсткість, – дві інші небезпечні 
крайнощі в ціннісному існуванні людини. Адже більш прямим і адекватним виразом ціннісних 
ідеалів слугують їх зафіксовані в культурі предметні втілення. Ціннісні ідеали, і в цьому полягає їх 
основна функція, імперативно закликають до своєї реалізації, втіленню в дійсність, в буття. Ціннісні 
ідеали реалізуються лише завдяки людській діяльності, причому втіленням їх може виступати або 
сам процес діяльності, або об’єктивний продукт діяльності – витвір. «Сукупністю таких витворів – 
об’єктивованих форм існування цінностей – виступає матеріальна і духовна культура людства. 
Культура є саме реалізована, здійснена, втілена цінність, а не сама цінність як така або «фак-плюс 
цінність». Вона є не «суще плюс незалежне», а таке «суще, котре таке, яким воно повинно бути»3. 
Це ж визначення – «суще, котре таке, яким воно повинно бути», – прийнятне і до людських діянь, 
в яких відчутно втілюються багато моральних, політичних та інших ціннісних ідеалів. 

В силу цього потрібно враховувати, що жоден предмет матеріальної і духовної культури, який 
втілює суспільний ціннісний ідеал, сам по собі цінністю не виступає. Його «ціннісна предметність» 
є системною якістю, котра виявляється лише в процесі функціонування цього предмету в системі 
суспільних відносин. «Хоча ця якість об’єкта з самого початку мається на увазі його творцем, об’єкт 
                                                      
1 Аристотель. Большая этика. Соч. в 4-х т. (1984). Москва, Т. 4, 103. 
2 Краус, В. (1994). Нилигизм и идеалы. Москва, 35-41. 
3 Чавчавадзе, Н.З. (1984). Культура и ценности. Тбилиси, 103.  
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не може залучити його ні через акт свого виникнення, ні яким-небудь іншим шляхом, поскільки 
ціннісна предметність є результат всього процесу суспільної практики і відтворюється тільки цим 
процесом»1. Цінність тим самим виявляється не закріпленою за витвором або діянням, в якому вона 
знайшла свою реалізацію; відносний характер втілених цінностей витікає з конкретно-історичного 
характеру тих суспільних відносин, відображенням яких виступають і ціннісні ідеали і предметно-
втілені цінності. «Із зміною суспільних відносин відбувається і переоцінка цінностей: багато з того, 
що вважалося абсолютним і обов’язковим, знецінюється, і навпаки, нові паростки суспільного буття 
породжує нові ціннісні ідеали»2. У відповідності із ціннісними ідеалами, які змінилися, 
переоцінюються і предметно втілені цінності. 

Система ефективно функціонуючих в суспільстві цінностей, де особливу роль відіграє 
ціннісна традиція, має безпосереднє відношення до процесів соціалізації індивіда, тобто 
гармонійному вписуванню його в контекст соціального існування. Процес соціалізації – це 
засвоєння правових і соціальних цінностей через систему соціальних інститутів в першу чергу. 

Необхідно зазначити, що процес соціалізації безпосередньо пов’язаний з особистісними 
цінностями. Буття цінностей в структурі особистості індивідів є не лише емпіричною очевидністю і 
теоретично визнаним загальним місцем, але і логічною умовою існування предметно втілених 
цінностей – адже предметне втілення здійснюється тільки завдяки цілеспрямованій діяльності 
людей, орієнтованих на ці цінності. Мотивація такої діяльності виходить не від абстрактних 
соціальних цінностей, а від особистісних цінностей індивідів; лише прийнявши форму особистісної 
цінності, ціннісний ідеал може знайти шлях до предметного втілення. М.М. Бахтін справедливо 
відмічав: те, що історичне людство визнає цінністю, для індивіда, не причетного до цієї цінності 
своїм життям – пустий звук. «Але я єдиний, – зазначає мислитель, – повинен стати в певне 
емоційно-вольове відношення до історичного людства, я повинен ствердити його як дійсно цінне для 
мене, цим самим стане цінним і все для нього цінне»3. 

При такій постановці питання соціальною проблемою виступає співвідношення між 
особистісними цінностями, які складають «мотиваційну основу людської поведінки», і одночасно – 
з потребами і мотивами. Потреби репрезентують в структурі мотивації актуальний життєвий світ 
суб’єкта, вони динамічні, їх ієрархія постійно перебудовується в залежності від дійсного стану 
життєвих відносин суб’єкта»4. Особистісні ж цінності, навпаки, репрезентують внутрішній світ 
особистості, виступаючи виразником стабільного, абсолютного, незмінного. Формуючись, як і 
потреби в індивідуальному досвіді суб’єкта, особистісні цінності відображають, однак, не стільки 
динамічні аспекти самого індивідуального досвіду, скільки інваріантні аспекти соціального і 
загальнолюдського досвіду, який засвоюється індивідом. 

Важливо виходити з вміння чітко оцінювати свої власні думки і вчинки та прагнути керуватися 
в творчих актах істинними цінностями, які не ображають цінності інших людей. Якщо ти керуєшся 
такими принципами, то тобі забезпечена повноцінна соціалізація і соціальний успіх. Разом з тим це 
ще не характеризує ціннісну своєрідність кожної людини або навіть і суспільства. Справа в тому, для 
чого кожна з них або все суспільство хоче цього. Засоби, якими користуються люди, можуть бути 
однаковими, а цінності, котрі вони ствердити завдяки цим засобам, можуть бути різними. У різних 
індивідів одному і тому ж суспільстві, спрямованих до різних цінностей, можуть бути одні і ті ж 
засоби, і навпаки. Чим більш розвиненими по своїм цінностям. В рамках загальної цінності, 
властивої культурі, де живе індивід, він може сповідувати свої цінності і жити по ним. Але іноді 
відбувається і так, що індивід вибирає цінність всупереч загальної цінності, на перевагу їй, і починає 
стверджувати її у відносинах з іншими. В цьому виявляється відносно розвинена суб’єктна 
автономність індивідів в сучасному світі. 

В даному випадку можна говорити про існування цінностей в структурі особистості. 
Спрямованість на перетворення дійсності, яка задається особистісною цінністю, виступає як 
цінність в більш широкому соціальному контексті, чим контекст індивідуальних потреб. Цінність є 

                                                      
1 Брошик, В. (1982). Марксистская теория оценки. Москва, 47. 
2 Леонтьев, Д.А. (1996). Ценность как междисциплинированное понятие: опыт многомерной реконструкции. 
Вопросы философии, 4, 23. 
3 Бахтин, М.М. (1986). К философии поступка. Философия и социология науки и техники. Эжегодник 1984. – 

1985. Москва, 108-109. 
4 Леонтьев, Д.А. (1996). Ценность как междисциплинированное понятие: опыт многомерной реконструкции. 
Вопросы философии, 4, 24. 
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характеристикою не будь-якого бажаного об’єкта або способу поведінки, а такого, котрий є бажаним, 
тобто бажання або перевага якого є обґрунтованою з точки зору певних стандартів або критеріїв – 
особистих або суспільних. Критерії «бажаності бажаного» «визначаються при цьому його 
сумісністю із стратегічними цілями і спрямованістю розвитку як особистості, так і соціальних груп, 
і соціокультурних систем»1. Рефлексивна роль цінностей пов’язана з самим фактом інтелектуального 
життя і світоглядної самовизначеності людини в світі. Без цього можливе продуктивне 
функціонування суспільства по досягненню особистісних, групових і суспільних ідеалів. 

Для особистості безпосередніми причинами ціннісної кризи можуть стати хвороба, певні 
потрясіння і втрати, які різко змінюють її долю. Для суспільства в цілому руйнування традиційного 
устрою життя в результаті стихійних потрясінь, війн, революцій. Це обумовлюється також фактом 
поділу суспільства на соціально і матеріально нерівних: багатих і бідних, впливових і безправних, 
вільних і невільних. Дана ситуація стає фактом рефлексії. Зокрема, найбільш справедливі 
міркування про свободу, солідарність тощо показують роль структур рефлексії в формуванні і 
збереженні стійких соціальних структур. Суттєвими виявляються не лише матеріальні умови, 
політичні механізми і фактичний розподіл влади, але і те, як все це відображається і оцінюється 
в рефлексії окремих членів суспільства, а також, які структури рефлексії виявляються домінуючими. 
Навіть прийняті в суспільстві цінності самі по собі не визначають динаміку процесів, які в ньому 
відбуваються. Не менш важливо те, як цінності знаходять відображення в рефлексії і як оцінюються 
комбінації безумовно приймаємих цінностей. В кінцевому рахунку, можливість досягнення 
компромісу цінностей визначає механізми пошуку компромісу між людьми і соціальними групами»2. 
Неминуче зіткнення інтересів різних груп може вилитися в конфронтацію або компроміс 
в залежності від домінуючих в суспільстві рефлексивних структур. 

Важливо пам’ятати, що невиконання базових цінностей обумовлене тим, що на їх основі 
неможливе раціональне цілепокладання, адекватне новим суспільним, побутовим або екзистенцій 
ним обставинам; вони не дозволяють проводити вірну оцінку того, що відбувається і здійснювати 
істинний особистісний вибір; не стимулюють творчий процес, не сприяють успішній соціалізації. 

Одна з найбільш трагічних і важких для екзистенційного світовідчуття людини граней 
ціннісної кризи – це розходження офіційно декларованих і сповідуваних у суспільстві цінностей, а 
також суспільне засудження ідеалів (а тим більше – публічне знущання над ними), котрі утворюють 
ціннісний стрижень особистості. Необхідно враховувати, що справедливість, яка повинна подолати 
ціннісну кризу, існує постільки, поскільки вона усвідомлюється як справедливість. Проте ідеально 
справедливої системи розподілу в принципі не існує. Більше того, справедливість виключає 
милосердя. Питання може стояти лише про прийнятливість наявної системи, забезпечення 
справедливості. В органічному суспільстві така система виявляє себе через ряд компромісів, які 
дозволяють забезпечити баланс притязань, зберегти загальний ресурс і неможливість його 
використання без істотного ущемлення взаємних претензій. В розділеному суспільстві з різко 
суперечливими інтересами досягнення справедливості вимагає вироблення особливої стратегії, яка 
спирається на ціннісні орієнтири, більш високі, чим справедливість сама по собі3. Вони вимагають 
рефлексивного заглиблення, завдяки якому і відбувається становлення дійсного буття, цінність якого 
в його екзистенції. 

В цих, говорячи мовою К. Ясперса, пограничних ситуаціях і виникає цілком природне бажання 
критично переосмислити свої базові цінності: провести їх систематичну інвентаризацію, дати їм 
об’єктивну оцінку і строге обґрунтування, а, можливо, і здійснити радикальну переоцінку. Саме 
в такі кризові епохи пробуджується суспільний інтерес до аксіологічної проблематики, особливо 
морального і суспільно-політичного характеру. Тим самим прямо або опосередковано 
кристалізується проблематика цінностей як самостійна галузь філософування. Так, відповідно 
до етичного вчення М. Гартмана, людина, яка бере участь в етичному дискурсі, і людина, гідна бути 
предметом і змістом етичного дискурсу – це, по Гартману, суб’єкт, який «бачить» цінності, суб’єкт, 
який став моральною особистістю. «Цінності» – ключове слово для етики Гартмана. Взяте із живої 

                                                      
1 Леонтьев, Д.А. (1996). Ценность как междисциплинированное понятие: опыт многомерной реконструкции. 
Вопросы философии, 4, 24-25. 
2 Мусхелишвили, Н.Л., Сергеев, В.М., Шрейдер, Ю.А. (2005). Ценностная рефлексия и конфликты 
в разделенном обществе. Вопросы философии, 6, 9. 
3 Мусхелишвили, Н.Л., Сергеев, В.М., Шрейдер, Ю.А. (2005). Ценностная рефлексия и конфликты 
в разделенном обществе. Вопросы философии, 6, 8. 
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і метафорично насиченої мови, будучи «причетним повноті, сприйнятливим до значного, відкритим 
до всього, що сповнене смислу цінностей»1, – воно стає більш чим терміном, а його зміст робить 
його більше, чим поняття. Ідея цінностей виконує функцію скріплення теоретичного і практичного 
у філософії Гартмана, а також функцію фундування деонтології в онтології. В цьому відношенні ця 
ідея є смислове ядро і джерело смислу всього гартманівського вчення. Саме бачення цінностей 
допомагає відповісти на основне питання етики, а той, хто їх «бачить», розуміє, що таке «буття 
цінностей»(цінності повинні бути), і яке відношення до їх буття має «Я». Іншими словами, цінності 
стають «до» того, як повинні бути». Що я взагалі повинен робити, я можу зрозуміти, тільки якщо 
«бачу», що взагалі ніщо в житті»2. Таким шляхом М. Гартман немовби переформульовує основне 
питання етики, здійснюючи свого роду «накладання» онтології на деонтологію – не так, як властиво 
теоретичній філософії взагалі («як повинно бути?» на відміну від «що я повинен робити?»), а дещо 
інакше: «що повинно бути?» 

Звертаючись до М. Гартмана, ми бачимо, що він вважає тих, хто бачить цінності, здатними до 
осмислення світу, приймаючи його таким, яким він є, і погоджується брати участь в його 
подальшому творенні. Подібне творення в такому контексті стає втіленням цінностей, котрі є (буття 
цінностей), але яким не вистачає буття (в сущому). Теза про буття цінностей має принципове 
значення для Гартмана, так як саме ця теза, очевидно, скріплює і дає єдність його багатоаспектному і 
ціннісному філософському вченню. Онтологія стає одним з необхідних гарантів захисту від скепсису 
як головного ворога всіх «правильних» мислителів. Буття цінностей (онтологія) гарантує 
адекватність їх пізнання (гносеологія)3. Цінності є продовженням ідеального «в-собі-буття» чистих 
сутностей. Вони є їх продовженням. 

Важливе значення для екзистенції людини має зміна цінностей. Так криза космоцентристських 
настанов античного світу і центрація на проблемі етичних цінностей у християн, стоїків і скептиків 
породжує потребу в нових цінностях. Так само криза середньовічних теїстичних цінностей в епоху 
Відродження і Реформації і начало формування системи антропоцентристських аксіологічних 
систем, які беруть начало з беконівського лозунгу про людину як володаря природи. Нарешті, 
загальносистемна криза європейських просвітницьких ідеалів Свободи, Розуму і Прогресу, який 
почався в кінці ХІХ століття. Точно таку ж кризу відчуває сьогодні сучасна культура, яка адаптується 
до системи глобальної комунікації і створенню єдиного комунікаційного простору, котрий 
«розмиває» особливості локальних культур. 

Все це обумовлює втрату разом з ціннісними орієнтаціями і особистої ідентичності. 
Не видається сьогодні неможливою і втрата розвиненою частиною світу досягнень культури і 
цивілізації. Свобода, досягнута в результаті того відносного прогресу історії, який виявився все є 
таки можливим, обернулася багатьма негативними наслідками. Ті, хто отримали свободу, вийшли на 
авансцену суспільного життя і витіснили звідти привілейовані стани. Але при цьому вони так і 
залишилися далеко позаду, що стосується і культурності, і духовності. «На фоні втрати ціннісних 
орієнтирів, яка відбулася в результаті кризи християнства Нового часу, утворилося масове 
суспільство. Для нього характерним є в першу чергу панування масової культури, тобто по суті 
витіснення справжньої культури на периферію життя, надання переваги технічним досягненням 
цивілізації»4. 

Людина масового суспільства – це насамперед неповна, часткова, нереалізована людина. Вона 
не знає, що її зміст складає система цінностей, а головним завданням є рух по шляху 
до перетворення. Вона «не олюднює, не одухотворяє світ навколо себе; вона застигла, вона 
непорушна. Навіть якщо вона не бере участі в негативних діяннях в даний момент, вона відкрита злу. 
Їй важко відповісти на нові виклики соціальності»5. А таких викликів безліч, і чи не самий 
небезпечний саме для людського в людині – маніпулювання свідомістю. Це небезпечно тому, що 
через спотворення і маніпуляції, які здійснюються масовою культурою, відтворюється антигуманізм. 
М. Мамардашвілі показав, що там, де не здійснюється акт свідомості, відбувається деградація, котра 
загрожує антропологічною катастрофою6. Хоча ця катастрофа не вселенська, але вона може 

                                                      
1 Брошик, В. (1982). Марксистская теория оценки. Москва, 93. 
2 Брошик, В. (1982). Марксистская теория оценки. Москва, 101. 
3 Брошик, В. (1982). Марксистская теория оценки. Москва, 103. 
4 Киселев, Г.С. (2006). Смыслы и ценности нового века. Вопросы философии, 4, 5. 
5 Киселев, Г.С. (2006). Смыслы и ценности нового века. Вопросы философии, 4, 5. 
6 Мамардашвили, М.К. (1992). Кантовские вариации. Квинтэссенция. Москва, 141. 
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відбутися, оскільки імітація дійсного буття приводить до втрати цінностей, а з ними – своєї 
справжньої долі. В такому разі люди залишаються нездійсненими, невимовними, «недоробленими». 
Тим самим вразливими для проникнення і розповсюдження антропологічної катастрофи, контури 
якої проглядаються в знеціненому бутті. 

ВИСНОВКИ 
Якщо тепер звернутися до життєвого шляху, особистості, тобто її екзистенції, то ціннісна 

рефлексія в умовах екзистенційної кризи може здійснюватися нею з різною мірою надійності і 
глибини, починаючи з поверхових томлінь людини, які мають не тільки індивідуальне, але й видатне 
суспільне й загальнолюдське значення. 

Мораль виступає певною надприродною, ірраціональною силою, оскільки в момент, коли 
індивід здійснює той чи інший вчинок, рішення приймаються як акт свободи волі. Саме свобода дії, 
той факт, що вона здійснюється без причини, перетворює її у вчинок. Людина здійснює вчинки, дії 
сама, а не є лише точкою прикладення природних (біологічних, соціальних тощо) причин. Тільки 
в силу цього їй можна дозволити здійснювати нею вчинки. На цьому ґрунтується етична система 
І. Канта, яка вимагає від людини вчиняти у відповідності з категоричним імперативом, який виражає 
абсолютні моральні вимоги, а не бути залежним від життєво-буденних обставин. 

Гуманізм просвітницького ґатунку, говорячи про свободу, як правило має на увазі свободу 
прояву схильностей, сваволю практичного розрахунку. Згідно з І.Кантом, «зло – це просто 
репрезентація себе стихійному ходу справи, потоку. Розпущеність»1. Етика І.Канта приглушує 
природне «мені хочеться». Вчиняти як хочеться «зовсім не означає мати свободу волі. Між «мені 
хочеться» і «я хочу» – дистанція величезного розміру. Перше означає, що моє відчуття «хотіння» є 
наслідком об’єктивних природних причин. «Якщо я дію лише у відповідності з тим, як «мені 
хочеться», не означає, що в мені діє щось зовнішнє, яке не визначається моєю волею. Тим самим 
навіть незрозуміло, в якому смислі існує моє «Я». Якщо ж я здатен спрямовувати свої дії, як я хочу, 
тобто діяти по своїй волі, в тому числі, всупереч тому, що «мені хочеться», то я здатен здійснювати 
вчинки, за які моє «Я» несе відповідальність. Лише в цьому випадку «Я» реально існує. 
Заперечувати свою свободу волі, я заперечую існування мого «Я»2. Тим самим здійснюється 
повернення до своїх духовно-особистісних, екзистенційних цінностей. Таким чином, для успішного 
цілепокладання в основі цільової діяльності свого мислення людина завжди повинна провести 
необхідні інтелектуальні операції та осмислити значення своєї волі для реалізації потреб 
та інтересів. 
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The article is devoted to the conception of the religious phenomenon of eschatology 

in the measurement of apocryphal literature. The methodological principle of philosophical 

hermeneutics is used in interpreting the apocryphal texts of Christians from the angle of the idea 

of Fate. The author of the article reveals the interpretation possibilities of plots of biblical 

history, illuminates their deep layers, outlines semantic bridges between the apocrypha 
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of which was apocryphal thought. The author isolates and redefines the religious ideas 
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the reconstruction of religious themes and ideas, operations with the basic concepts of Christian 
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Актуальність. Есхатологія як релігійний, релігієзнавчий феномен має першочергове значення 
не тільки як актуальна тема теологічних, релігієзнавчих досліджень, а й, насамперед як феномен 
світоглядного рівня філософського навантаження світських (наукових спільнот). З одного боку, 
у справі формування та виховання несформованого світогляду нових поколінь, з іншого, як 
«механізм» культивування цілісного світогляду (раціонально-духовного), що відповідає потребам 
формування людини нового типу універсалістської спрямованості. 

Сучасний інтелектуальний простір орієнтує на зміни в акцентуації розгляду есхатологічних 
моделей світу в звуженому вигляді. Під нашим кутом зору зміщується від осмислення кожної 
конкретної есхатології виключно як елементу певної релігії, або локальних релігійних спільнот 
на мега- рівень її розуміння. По-перше, як певних ідеологічних форм. По-друге, як базової матриці 
релігійної та світської свідомості, як світоглядної «надбудови» культур. Від атрибуту релігійних 
картин світу до культурної універсалії, яка вирішує проблему демаркацій між релігійною та 
світською свідомістю, міжконфесійних, міжетнічних конфліктів, секуляризаційних процесів 
у контексті роздумів про сучасні тенденції до єдності людства на основі розвитку матеріальної 
культури, які набувають загальноцивілізаційного масштабу. Про це свідчить прогрес інфотехнологій 
(розширення простору інфосфери), динаміка формування єдиного економічного світового ринку, що 
віддзеркалюється у взаємовпливі культур, обміну релігійними думками, ідеями. В такий спосіб 
фундується особистий простір «світоглядного партнерства» між етносами, культурами, 
виробляється плюралізм поглядів, релігійних уподобань. 

Стосовно ступеня розробленості проблеми потрібно відзначити, що інтерес до есхатології 
з позиції релігійної та світської (наукової) думки в тому чи іншому вигляді зберігався на всіх етапах 
розвитку релігійної свідомості. Есхатологію ми розкриваємо у контексті теми Долі (індивідуальної 
та Всесвітньої). Її антропологічний, культурологічний, філософський, теологічний зріз висвітлюємо 
під кутом зору робіт різних авторів. Історичні дані свідчать, що есхатологічна проблематика 
пронизувала всі релігійні та філософські системи людства, роботи яскравих авторів 
західноєвропейської парадигми культури, філософів: Емпедокла, Піндара, Аристофана, Цицерона, 
Піфагора, Платона, Аристотеля, Плотіна, Порфирія, Прокла, Ямвлиха, Бруно, Лейбніца, 
Ніцше, Шопенгауера, Юма, Тілліха, Бердяєва та ін. У цій статті тема Долі осмислюється у контексті 
апокрифічної літератури стародавніх християн. 
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Нашою метою виступає осмислення та інтерпретація есхатологічної тематики в просторі 
апокрифів стародавніх християн, а саме розкриття ідеї Долі крізь призму сакральних тем релігійної 
свідомості стародавніх часів; реконструкція світоглядного ядра містичної свідомості; виокремлення 
індивідуальної та окреслення контекстів Всесвітньої есхатології (їх експлікація). 

У кінці першого століття було розповсюдженим євангельська творчість. З I століття по III ст. 
створювалась християнська література. Це відбувалось до визнання християнства офіційною 
релігією. Письмо Нового Завіту складало лише невелику частину літературних текстів християн. 
Перші християнські проповідники майже не задумувались про записи своїх проповідей. В той час 
популярними ставали не визнані Церквою Євангелія. Між окремими групами християн поступово 
виокремились дві традиції. З точки зору релігієзнавчого дослідження (принципу об’єктивності) 
цікавими для осмислення є обидві. Тим більше, якщо враховувати, що до інтелектуального спадку 
апокрифічних Євангелій звертались не тільки виключно елітарні круги суспільства (філософи, 
мислителі), але й апологети, тобто самі християни (різні прошарки християн). Є думка, що деякі 
сюжети з них були тим чи іншим чином використанні і в офіційному Святому Письмі. Окрім того, 
в літературі згадуються деякі відомості, що авторитетною вважалась саме усна традиція. Так, 
християнський письменник Папій (перша половина І ст.) із Малої Азії збирав усні сказання. 
Евсеєвій у «Церковній історії» писав з його приводу, що якщо буде нагода зустріти кого із старців, 
то я їх розпитую про їх вчення. Мене цікавить все про що говорив Петро, Філіп, Фома, Андрій. 
Цінними є знання, які я отримую не від книжок, а від живого гласу1. Вчені підкреслюють, що у ті 
часи необхідності у текстах особливої не було. Саме тому, що всі чекали Ісуса (який воскрес) саме 
у ті часи. Про це йдеться в Євангелії Марка (10:30)2. 

Весь християнський світ звертався до Євангелій. Єгипетські християни звертались 
до Євангелія від Фоми. Згодом і до Євангелія від Філіпа. Юстин розмірковував з приводу Євангелія 
від Петра. Інші посилалися на Євангеліє євреїв. На протязі довгого часу апокрифи викликали 
цікавість та привертали увагу народу. Дослідники вказують, що деякі християнські свята не мали 
під собою підстав. Інформацію про них ми знаходимо в апокрифах. Поступово сформувалась певна 
кількість основних книг. Віровчення християн, а саме остаточний список новозавітних книг був 
затверджений ортодоксальної церквою в чотириста дев’ятнадцятому році. Тексти, які не увійшли 
в Новий Завіт були поіменовані апокрифами3. 

Апокрифи стародавніх християн представляють для нас інтерес з точки зору їх осмислення 
у есхатологічному аспекті. Нам цікаві виміри їх здійснення та смислові акценти у роздумах про 
Долю душі після смерті, про долю духів та святих. Яким чином презентовано коло есхатологічних 
ідей, а також загальну есхатологічну карту світу. 

Тема індивідуальної есхатології відкриває погляди, вірування на джерело походження душі, 
історію її Долі. Умовно кажучи «з чого все почалось». Стосовно цього слід привести слова 
Спасителя, який говорив своїм учням. Якщо вас хтось спитає. Звідки ви прийшли? Тоді скажіть їм: 
«Ми прийшли від світла...». У цьому уривку знаходять своє віддзеркалення стародавні уявлення про 
небесне походження душі, про її сходження у світ та страждання у земному бутті. В апокрифі 
приводяться слова Спасителя, в яких Царство Бога Він прирівняв до жінки. Взяла вона трохи 
закваски, поклала її в тісто та розділила це в великі хліби2. 

Індивідуальні шляхи душі, її Доля розкривається в апокрифічному Діянні Апостолів 
(сирійська версія). В ньому описується відомий сюжет про Долю душі, яка зійшла з небесної 
домівки щоб дістати перлину. Йде мова про Долю душі, яка починається в небесному світі. 
Розкривається таємниця її походження. Останню (перлину) охороняє змія. Коли душа отримала 
земне тіло, тобто втілилась, вона забула про свій дім та мету. Після земного життя, виконавши 
завдання, душа знову повертається в небесне буття4. У цьому уривку ми знову зустрічаємо ідею 
руху життя (у свідомості християн) по колу. Поступово вона виокремлюється та нами 
універсалізується. Є всі підстави стверджувати, що якщо різні традиції, релігійні думки, філософські 
міркування говорять в одному ключі, то вони стають близькими до істини. 

 

                                                      
1 Евсевий (1993). Церковная история. Москва: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 
2 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
3 Окулов, А.Ф. (1989). Апокріфи стародавніх християн: Дослідження, тексти, коментарі. Москва: Мысль.  
4 Окулов, А.Ф. (1989). Апокріфи стародавніх християн: Дослідження, тексти, коментарі. Москва: Мысль. 
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Доля душі земна. Апокрифічна література стверджує тему втілення душі в фізичне буття, яке 
сприймається у негативному аспекті (як зло). В своїй більшості в історії релігійної думки земне 
існування розглядається як певне покарання. Довгий час на зорі християнства панувало неприйняття 
цього світу. Перші християни усвідомлювали його як царство зла та невіри, яким керує Сатана. 
У цьому сенсі розкривається вимога щодо відречення від мирського світу як певної умови 
у досягненні царства божого. У Посланні Святого апостола Павла до Галатів написано, що Ісус 
«…за наші гріхи дав Самого Себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити» (Гал. 1:4)1. 
Ці погляди ведуть свій початок від стародавніх уявлень, античної картини світу, сягають у світогляд 
представників релігійних та світських систем. В літературі ми зустрічаємо слова про міріади душ, 
яких не злічити. Вони бували кинуті в «посуд», який вартістю в гріш. Подібним чином виходить і 
з душею. Вона є предмет цінний, але укладена в ганебне тіло. Отже, стверджується думка про Долю 
душі земну, яка коловертається. Ідея Долі земної тісно пов’язана з темою відплати, яка проникає 
у апокрифічну літературу. У фрагментах невідомих Євангелій люди застерігаються від злих діяній, 
бо не тільки серед живих отримають відплату ті, що скоїли зло. Але вони повинні бути покарані і 
на землі (отримати кару та муки). 

Окрім того, апокрифічні тексти вимальовують Долю душі (земну), яка може 
«відновлюватись». Це пов’язана з укоріненою вірою людей у те, що душа оживлює тіло, може 
повернутись до померлого. Так, ми зустрічаємо фрагменти в яких Ісус воскресає дітей. Йде мова 
про відоме Євангеліє дитинства. У сусідів померла хвора дитина. Її мати дуже плакала. Коли Ісус 
почув плач, то побіг до померлого. Він торкнувся грудей дитини і промовив: «не вмирай, але 
живи»2. За Апокрифом дитя в ту мить відкрило очі і засміялося. Отже, такі вірування у випадки 
воскресіння мертвих були характерні для тих часів. Люди були впевнені, що повернутись з того 
світу можливо, що душа оживлює тіло. В іншій історії розповідається історія воскресіння Христом 
людини, яка загинула на будівництві будинку. Ісус пішов туди. Там він побачив мертвого. Ісус 
наказав встати померлому і продовжувати свою роботу. Людина була вдячна йому. Встала та 
вклонилась Ісусу. У окреслених епізодах ми вбачаємо прихований смисловий натяк. Ісус фактично 
демонструє силу Божу, Його владу над душами та Долями людей. У нашому контексті ідею Єдності 
земного та небесного буття, підпорядкованість першого другому. 

В іншому уривку розповідається інша історія, яка в тому числі оповідає нам і про Долю земну 
Спасителя (Євангеліє дитинства від Фоми). Одного разу діти грали на даху будинку. Один з них 
впав і вмер. Ісус звернувся до хлопчика і сказав йому: «встань і скажи, чи скидав Я тебе? Дитина 
ожила та відповіла: ні, Господь, Ти не скидав мене, але підняв». Окресленні чудеса часто 
зустрічаються у текстах Святого Письма, стверджують певні уявлення про Долю душі на землі та на 
небі, а також взаємозв’язок світів. 

Апокрифічна література окреслює Долю душ як їх шлях в Царство Небесне. Єдиною умовою 
стає їх земне існування, очищення в ньому. Тема очищення пронизує різні апокрифи. Йосиф Флавій 
(І ст. н. е.) в своєму відомому тексті («Іудейські древності») писав, що омовіння повинно передувати 
очищенню внутрішньому. Мається на увазі зречення гріхів та покаяння. Ніхто В Царство Небесне 
жодна душа не увійде поки не пройде через спокусу. Доля душі пролягає через земне існування3. 
Саме там здійснюється її очищення, відкривається можливість її повернення до Бога. Знову 
свідомість християн вимальовує коло існування душі, яке завершується у небесному світі. 

Тема воскресіння мертвих характерна для есхатологічної моделі християн. Апокрифічні 
тексти висвітлюють також варіації на тему воскресіння Христа, тобто оповідають про Долю обраних 
небесами, представників божественної реальності. 

Про тілесне воскресіння Христа розповідає Євангелії євреїв. Після воскресіння Господь 
підійшов до Петра і сказав щоб всі торкнулись Його та переконались, що він живий. «Я не дух 
безтілесний. І вони торкнулися Його і увірували » (1, с. 69)4. 

Ці мотиви ми зустрічаємо в Євангелії від Петра. Там розповідається про події, які сталися 
після розп’яття Ісуса. Варта була поставлена біля гробниці Господа. Останню весь час охороняли. 

                                                      
1 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
2 Окулов, А.Ф. (1989). Апокріфи стародавніх християн: Дослідження, тексти, коментарі. Москва: Мысль. 
3 Окулов, А.Ф. (1989). Апокріфи стародавніх християн: Дослідження, тексти, коментарі. Москва: Мысль.  
4 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
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Тут сталось диво. Небеса розкрилися і з небес зійшли двоє чоловіків, які випромінювали сяйво. 
У цю мить камінь, який затуляв вхід відвалився. Гробниця відкрилась. Юнаки увійшли всередину та 
вивели з неї Христа. Коли на наступний день прийшла Марія Магдалина, щоб здійснити певний 
ритуал над померлим, вона побачила гробницю відкритою. Всередині був прекрасний юнак. Він її 
запитав: Кого шукаєте? …того, Хто був розп’ятий? …Його немає тут. Бо повстав Він і пішов, звідки 
був туди відкіля був посланий (1, с. 96). 

Погляди у Долю Христа розкриваються у темі Його другого пришестя. В Писанні сказано, що 
в кінці часів Сам Господь при голосі Архангела та трубі Божої зійде з неба. І воскреснуть мертві 
у Христі. Потім обрані оживуть і зостануться разом з Ним. Євангеліє від Марка також віддзеркалює 
тему чекання Страшного Суду, який повинен здійснити кінець панування «віку Сатани». Перед 
другим пришестям відбудуться страшні події, які стануть випробовуванням для всіх. 

У Євангелії євреїв розкривається ідея Долі Духа Святого, який у певний час втілюється. 
Так, розповідається, що коли Ісус виходив з води, то Дух Святий зійшов на Нього і спочив у ньому. 
Він сказав: «Мій син, із всіх пророків я чекав Тебе …ти Мій спокій … Ти будеш правити вічно» 
(1, с. 68-69)1. 

Не дивлячись на те, що апокрифи заборонялись, вони були популярними у народі. Так, 
наприклад Протоєвангеліє Якова було включено у список заборонених книг. Проти нього виступали 
представники західної Церкви аж до XVI ст. На відміну від них на Сході цей апокриф був корисним. 
Його читали, тлумачили. У кінці кінців він став основою для свят, які присвячувались Богородиці. 
Йдеться мова про Різдво Богородиці та введення у храм. Воно слугувало появі культу Богоматері. 
Цей апокриф поклав початок створенню легенд про Марію. 

У ті часи була розповсюдженою серед християн історія її народження. Батько Марії був 
багатою людиною, але довгий час він не мав дітей. Йому заборонили ходити до храму та носити 
дари Богу. Причиною була відсутність потомства. Тоді він пішов в пустелю, постився на протязі 
сорока днів і став чекати поки до нього зійде Господь та став молитись. Анна (жінка його) також 
молилась Богу. І зійшов до неї Ангол та приніс їй звістку, що вона народить дитину про яку будуть 
говорити у всьому світі1. 

Пізніше на основі історії народження Марії з’явився апокриф про «Успіня Марії». Про Успіня 
Марії сповіщає архангел Гавриїл. Він же сповістив у вій час їй про народження Ісуса. В апокрифі 
розповідається про її вознесіння на небо. Отже, Ісус разом з ангелами зійшов з небес на хмарі, щоб 
прийняти її душу. Християни вірили, що душа Марії лише тимчасово залишила її тіло. Потім 
відразу повернулася в нього. Після цього здійснилось його перетворення. І Марія піднеслась 
на небо, отримала нову перетворену сутність. Смерть Богородиці була окутана містичними 
легендами, сприймалась як чудо нового народження. Дізнавшись про воскресіння Марії апостоли 
на прохання Фоми відкрили гробницю і знайшли її порожньою. З кінця V століття Церква святкує 
Успіня Марії2. Існує думка у наукових колах, що Протоєвангеліє Якова віддзеркалюють зміни, які 
проходили поступово у віруваннях християн на протязі перших століть появи та формування їх 
вчення. Слід акцентувати увагу, що вчення стародавніх апокрифів були корисними для формування 
та еволюції релігійної свідомості. Вони вплинули на релігійні рухи Западу та Сходу (у межах 
християнства). Деякі стародавні вчення згинули (на світоглядному рівні), але на рівні ідей 
продовжують своє існування. 

Невеликі підсумки. Огляд апокрифічної літератури надав можливість виокремити певні 
есхатологічні ідеї, які пронизують коло вірувань християн (різних щаблів суспільства). Вони 
присутні у темі Долі земної (чудо воскресіння мертвих Христом), сяють у християнській концепції 
воскресіння мертвих в кінці часів. Тема Долі розгортається у роздумах християн про сходження 
Христа, про Його Друге Пришестя, про сходження Святого Духа. В цілому ідея Долі душі земної та 
у кінці часів розкривається в міркуваннях стародавніх отців церкви, у Святому Письмі, 
апокрифічній літературі. 

Ідея Долі презентується як атрибут релігійного світогляду християн, як матриця їх 
есхатологічної картини світу, «механізм» її оформлення, як Принцип на якому формуються та 
вибудовуються есхатологічні карти світу. 

                                                      
1 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
2 Окулов, А.Ф. (1989). Апокрифы древних християн: исследование,тексты, комментарии. Москва: Мысль. 
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The presented paper deals with the question of various forms of the ethnonym “Severians” in 

the manuscripts of the Primary Chronicle. After analyses of the variations of the forms of this 

ethnonym in 15 cases of its use in the text of the Primary Chronicle in its 34 manuscripts, 

dividing their bases into groups by such signs as types of word forms, as well as derivative and 

non-derivative basis of word forms, the author came to the conclusion that the word form 

“Sever” and words with non-derivative basis “Sever” occupy the main position among the 

variants of the forms of the ethnonym “Severians” in the chronicles. Word forms with derived 

bases with the root “Sever” and the suffix “-ian”, which corresponds to the form “северяне” 

(Severians) of modern Russian-language historiography, was already present in the earliest 

known manuscript (XIV cen.). 
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Ранньосередньовічне слов’янське населення Дніпровського Лівобережжя, відоме сучасному 
читачеві під ім’ям «сіверяни», не завжди було відображено в джерелах і літературі саме в такій 
формі. В одній з найбільш ранніх згадок сіверян в давньоруських джерелах (Лаврентіївський 
літопис), це плем’я представлено під ім’ям «сѣверъ». Однак, не всі літописці називали сіверян саме 
так – форма їх етноніму в літописах не стійка і могла передаватися з деякими відмінностями навіть 
в рамках одного і того ж списку. Так, наприклад, в Вологодсько-Пермському літописі можна 
побачити 5 варіантів назви сіверян: «сѣверъ», «сѣвери», «севѣры», «сѣвера» та «северяне»1. 
У XVIII столітті, в одному з найбільш ранніх історичних творів присвячених слов’янству, «Истории 
Российской…» В. Н. Татіщева, цей етнонім представлений у формі сєвєра («севера») 2, але кількома 
десятиліттями пізніше, у праці М. В. Ломоносова «Древняя российская история…», він був вжитий 
вже в близькій до сучасної російської форми – «сѣверяне»3, і довго зберігав цю форму в публікаціях 
істориків (за винятком тих випадків, коли автори, цитуючи уривки «Повісті врем’яних літ», 
передавали етнонім в оригінальній літописній формі)4 до реформи орфографії в 1917 році, коли 
з ужитку була вилучена буква «ять». У більшості сучасних історичних публікацій триває традиція 
застосування форми «сіверяни» (укр.) та «северяне» (рос.), однак, існують і спроби відійти від 
сформованої традиції і повернутися до літописних форм передачі назви сіверян5. Втім, 
різноманітність варіантів, а іноді і плутанина в передачі етноніма сіверян в літописах, ускладнює 

                                                      
1 Полное собрание русских летописей (1959). Т. 26: Вологодско-пермская летопись. Москва; Ленинград:  
изд-во Академии наук СССР, 10-12, 15, 17, 135. 
2 Татищев, В.Н. История российская с древнейших времен... (1759). Кн. 1. – Ч. 2. Москва: при Иператорском 
московском университете, 226, 465. 
3 Ломоносов, М. (1766). Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого 

князя Ярослава Первого или до 1054 года. Санкт-Петербург, 8. 
4 Наприклад: Эверс, И.Ф.Г. (1835). Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. Санкт-Петербург, 33. 
5 Наприклад: Багновская, Н.М. (2002). Северская земля: историко-этническое формирование и развитие 
населения в VIII-ХVIII вв.: Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук  
(07.00.02 – Отечественная история). Москва. 
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впевнене виділення якоїсь однієї форми як «літописної» і призводить до необхідності аналізу всіх 
варіацій, що зустрічаються в літописах. 

Повість врем’яних літ містить 10 фрагментів, в яких згадуються сіверяни. У більшості списків 
ці фрагменти містять 15 згадок етноніму сіверян: 1) в числі слов’ян, що переселилися з Дунаю; 
2) в оповіданні про автономні княжіння слов’ян, одне з яких належало сіверянам; 3) в списку тих, 
що говорять слов’янською мовою; 4) у складі слов’ян, що населяли Велику Скіфію; 5) у фрагменті 
про звичаї слов’ян-язичників; 6) у повідомленні про залежність сіверян від хозар (859 рік); 
7 і 8) дві згадки в повідомленні про воєнний похід князя Олега на сіверян і обкладення їх даниною 
(884 рік); 9) в повідомленні про підсумки східного походу Олега (885 рік); 10) в числі народів, що 
складали армію князя Олега під час походу на Константинополь (907 рік); 11-15) п’ять згадок 
в оповіданні про битву при Листвені (1024 рік). 

Слід зазначити, що деякі списки містять не всі фрагменти, що нас цікавлять, або містять їх 
у скороченій формі, не згадуючи сіверян. Так, наприклад, в Рогожському1, Тверському2 
і Володимирському3 зводах в списку племен, що переселилися з Дунаю, замість етноніма «сіверяни» 
зазначено невизначене «а інші...»; в списках Вологодсько-Пермського літопису відсутні статті під 
907 і 1024 рр.; деякі списки не збереглися в повному обсязі, а, оскільки найбільш вразливою 
частиною списків найчастіше є їхня верхня сторона, то найчастіше втраченою виявляється 
початкова частина літопису, що містить згадки про сіверян. 

В основу нашого аналізу лягли письмові джерела з корпусу руського літописання  
XIV-XVII ст., що містять в повному або частковому вигляді текст Повісті (всього в нашому 
розпорядженні було 34 списки, що булт опубліковані в рамках серії «Полное собрание русских 
летописей») (Таблиця 1). Рамки нашого дослідження обмежені текстом Первісного літопису 
(Повісті Врем’яних літ), оскільки сіверяни, як спільнота, що сформувалася до утворення Давньої 
Русі, згадується тільки в цьому творі. Пізніші згадки «сіверянських» словоформ мають вже інший 
зміст і вказують на приналежність до нової реалії давньоруської держави – Сіверської землі. 

Форми згадки етноніма сіверян в списках «Повісті врем’яних літ» можна або типологізувати 
(виділивши типи, схожість яких проявляється в повній формі етноніма і володіють одним, 
у випадках з простими формами, або декількома, у випадках зі складними формами, ознаками), або 
класифікувати, враховуючи лише основи форм згадуваного етноніму. 

Спроба типологізації наштовхується на проблему неясності і непослідовності застосування 
літописцями відмінювання слів за відмінками. Наприклад, в Іпатіївському літописі у фрагменті про 
похід князя Олега на сіверян, етнонім «сіверяни» використано в знахідному відмінку в двох різних 
формах: «на севяры» і «на северы»; в повідомленні про зіткнення сіверян з варягами в битві при 
Листвені в Лаврентіївському літописі використовується етнонім «сіверяни» в називному відмінку 
(«сѣверъ»)4, Іпатіївський – в орудному («сь сѣверомъ»)5, Новгородський 4-й літопис 
по Строєвському списку і Новгородський літопис за списком Дубровського – в знахідному 
(«сѣверю» і «сѣвѣру» відповідно)6. Стабільністю в цьому відношенні відрізняється перша частина 
Повісті (недатована), де всі літописці вживають етнонім сіверян в називному відмінку. Тому,  
щоб уникнути плутанини і помилок у виділенні типів форм згаданого етноніму, нами було прийнято 
рішення піддати типологізації тільки варіанти форм з недатованій частини.  
У випадку ж з класифікаційним підходом, нами були проаналізовані саме незмінні основи слів і 
відкинуті суфікси і закінчення, характерні для відмін за родами, числами і відмінками.  
З одного боку, це дозволило додати в базу більше число згадок сіверян в літописах для досягнення 
більш повної репрезентативності, але з іншого боку – значно обмежило можливості  
порівняльного аналізу, оскільки множинність варіацій сформована здебільшого саме змінними 
частинами слова, які у відміненій формі ускладнюють пошук своєї первинної форми. 
  

                                                      
1 ПСРЛ (2000). Рогожский летописец. Тверской сборник. Т. 15. Москва: Языки русской культуры, 9.  
2 Там само, 19. 
3 ПСРЛ (1965). Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись. Т. 30. Москва: Изд-во 
«Наука», 13. 
4 ПСРЛ (1926). Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет. Т. 1. Вып. 1. Ленинград, 148. 
5 ПСРЛ (1923). Ипатьевская летопись. Т. 2. Вып. 1. Изд. третье. Петроград: Первая петроградская трудовая 
артель печатников, 134. 
6 ПСРЛ (1915). Новгородская четвертая летопись. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. Петроград: Типография Я. Башмаков и Ко, 
112; ПСРЛ (2004). Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. Т. 43. Москва: ЯСК, 52. 
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Так, наприклад, відмінювання слів з закінченнями «-а», «-о» та «-є» («сѣвера», «сѣверо», «сѣвере»), 
а також з нульовим закінченням («сѣвер»), в деяких випадках може привести до ідентичних 
результатів («сѣверу», «сѣвере», «сѣверам» і т.п.). Тому такі форми були об’єднані в групи з єдиною 
непохідною основою (у випадку з наведеними в прикладі формами це група з основою «сєвєр») 
(Таблиця 2). 

При виділенні груп варіантів передачі етноніма «сіверяни» в літописах ми керувалися 
фонетичними властивостями слів. Наприклад, в групі «сєвєр» були об’єднані словоформи, 
в написанні яких були використані різні варіанти передачі звуку «є», а також був присутній або 
відсутній твердий знак в кінці слова («сѣверъ», «сѣвѣръ», «север»). Для аналізу тенденцій 
у використанні тих чи інших форм передачі етноніму сіверян в літописах, вони також були 
диференційовані нами за хронологічною ознакою відповідно до прийнятого датування створення 
того чи іншого списку літопису. 

Типи словоформ. Найбільш поширеним в літописах XIV-XVII століть типом передачі 
етноніма сіверян є проста словоформа «сєвєр» («сѣверъ», «сѣвѣръ», «север»). Він зустрічається 
35 разів в 17 списках літописів. Перша згадка цього типу зустрічається в найбільш ранньому списку 
Повісті, в Лаврентіївському літописі, створення якого датується XIV століттям1. Форма «сєвєра» 
(«сѣвера», «сѣвѣра», «севера») з основою «сєвєр» і закінченням «-а» зустрічається 22 рази 
в 11 списках. Форма «сєвєро» («сѣверо», «севѣро», «сѣвѣро», «cеверо») з тією ж основою і 
закінченням «-о» зустрічається 15 разів в 5 списках. Близька до сучасної російської форми 
«северяне» («сѣверяне», «северяне») з тією ж основою, суфіксом «-ян» і закінченням «-е», 
зустрічається 9 раз в 8 списках. Форма «сєвєрє» («сѣверѣ», «сѣвере», «севѣрѣ», «севере») з основою 
«сєвєр» і закінченням «-є» зустрічається 7 разів в 7 списках. Форма «сєвєрі» («сѣвери») з тією ж 
основою і закінченням «-і» зустрічається 6 разів в 5 списках. Форма «сєвєрєнє» («сѣверене») 
з основою «сєвєр», суфіксом «єн» і закінченням «-є» зустрічається 3 рази в 3 списках. Форма 
«сєвєрлянє» з основою «сєвєр», суфіксами «-л» і «-ян» і закінченням «-є» зустрічається двічі в двох 
списках. Нарешті, такі форми, як «сівєр» («сивер»), «сєвєрінє» («сѣверине») і «сєвєрьянє» 
(«северьяне»), зустрічаються в одиничних випадках (Рис. 1). 

Хронологічно зазначені типи словоформ розподіляються наступним чином. До XIV століття 
відноситься тільки один список – Лаврентіївський, в недатованій частині якого етнонім сіверян 
передається в стабільній формі «сєвєр» («сѣверъ»). До XV століття відноситься 15 списків. У них 
найбільш поширеними формами є «сєвєр» (18 випадків в 7 списках), «сєвєрі» (13 випадків 
в 4 списках) і «сєвєро» (12 випадків в 3 списках) (Рис. 2). У трьох списках, складених на рубежі XV і 
XVI століть, використані такі форми, як «сєвєр» (6 випадків в 3 списках), «сєвєрі» (4 випадки 
в 3 списках), «сєвєрянє» (3 випадки в 3 списках) і «сєвєра» (2 випадки в 2 списках) (Рис. 3). 
До XVI століття відноситься 11 списків. У них найбільш поширеними формами є: «сєвєр» 
(5 випадків в 3 списках), «сєвєра» (4 випадки в 3 списках), «сєвєрє» (3 випадки в 3 списках), 
«сєвєро» (3 випадки в 2 списках). Також зустрічаються такі варіанти, як «сєвєряне» (2 випадки 
в 2 списках), «сєвєрлянє» (2 випадки в 2 списках) і поодинокі згадки варіантів «сівєр» і «сєвєрьянє» 
(Рис. 4). У 4-х списках XVII століття зустрічаються такі форми як «сєвєра» (3 випадки в 2 списках) і 
«сєвєр», «сєвєрє», «сєвєрінє» (поодинокі згадки) (Рис. 5). 

Виходячи з отриманих результатів, на протязі майже всього періоду літописання, при 
виконанні перепису недатованої частини «Повісті врем’яних літ» найбільш використовуваною 
літописцями формою передачі етноніма сіверян була форма «сєвєр», за винятком XVII століття, 
коли вона поступилася позиції формі «сєвєра» (Рис. 6). 

Основи словоформ. Форми згадок сіверян в літописах, виділені нами за ознакою постійних 
елементів (Таблиця 2; Рис. 7), можна розділити на дві основні групи: з непохідними і похідними 
основами. 

Серед непохідних основ, найбільш використовуваною літописцями є основа «сєвєр» – 
212 згадок. Основа «сівєр» згадується 4 рази (в літописах XVI століття), а такі основи, як «сєвяр» 
(сѣвѧры), «сєро» («сѣро») і «сєвє» (сѣве) (дві останні, ймовірно, є помилкою переписувача), 
зустрічаються по одному разу (в літописах XV століття Іпатіївському, Софійському 1 – у за списком 
Н. М. Карамзіна і Радзивилівському за Кенігсбергським списком відповідно) (Рис. 8). 

 

                                                      
1 ПСРЛ (1997). Лаврентьевская летопись. Т. 1. 4-е изд. Москва: Языки Русской Культуры. 
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Таблиця 2  
Варіанти згадок етноніму сіверян в літописах XIV-XVII ст. і їх незмінні основи 

Варіант Літописний еквівалент Основа слова Кількість згадувань 

Сєро Сѣро Сєр 1 
Сєвє Сѣве Сєвє 1 
Сєвєр сѣверъ / сѣвѣръ / север Сєвєр 47 
Сєвєра сѣвера / сѣвѣра / севѣра / севера Сєвєр 29 
Сєвєри сѣверы / севѣры / сѣвѣры / северы Сєвєр 43 
Сєвєро сѣверо / севѣро / сѣвѣро / северо Сєвєр 28 
Сєвєру сѣверу / северу / сѣвѣру Сєвєр 24 
Сєвєря северя Сєвєр 1 
Сєвєрі сѣвери Сєвєр 11 
Сєвєрє сѣверѣ / сѣвере / севѣрѣ / севере сєвєр 10 
Сєвєрєх сѣверех / сѣвѣрех / сѣверѣх сєвєр 4 
сєвєроу севѣроу / сѣвероу сєвєр 8 
сєвєрах севѣрах сєвєр 2 
сєвєров сѣверовъ сєвєр 1 
сєвєром сѣверомъ сєвєр 2 
сєвєрох северох сєвєр 1 
Сєвєрю сѣверю сєвєр 1 
сєвєров сѣверовъ сєвєр 1 
сєвєром сѣверомъ сєвєр 2 
сєвєрох северох сєвєр 1 
Сєвєрю сѣверю сєвєр 1 
Сєвяри сѣвѧры сєвяр 1 
Сівєр Сивер сівєр 1 
Сівєрє сивере сівєр 1 
Сівєроу Сивероу сівєр 1 
Сівєру Сивѣру сівєр 1 
сєвєрянє сѣверяне / северяне / сѣверѧне / севѣряне сєвєрян 13 
сєвєрянєх сѣверянех / северянех / севѣрянех сєвєрян 14 
сєвєряни сѣверяны / сѣверѧны сєвєрян 14 
сєвєрянін сѣверѧнинъ / сѣверянинъ сєвєрян 15 
сєвєрян северян / сѣверянъ сєвєрян 3 
сєвєряніх Сѣверяних сєвєрян 1 
сєвєрлянє Северляне сєвєрлян 2 
сєвєрьянє Северьяне сєвєрьян 1 
сєвєрнік Сѣверник сєвєрнік 1 
Сєвєрєн Сѣверѣн / сѣверенъ сєвєрєн 2 
сєвєрєнє Сѣверене / северене сєвєрєн 4 
сєвєрєнєх Сѣверенех / северенех сєвєрєн 3 
сєвєрєни Сѣверены сєвєрєн 1 
сєвярєнін Севяренин сєвярєн 1 
сєвєрінє Сѣверине сєвєрін 1 
сєвіряни Сѣвиряны сєвірян 1 
сєвярянін Севярянин сєвярян 1 
сівярєнє Сивярене сівярєн 1 
сівярянєх Сивѧрѧнех сівярян 1 
сєвєрєани Сѣвереаны сєвєрєан 1 
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сєвєр сєвєра сєвєро сєвєрянє сєвєрє сєвєрі сєвєрєнє сєвєрлянє сівєр сєвєрьянє сєвєрінє

згадування 35 22 15 9 7 6 3 2 1 1 1

списки літописів 17 11 5 8 7 5 3 2 1 1 1

 
 

 

Рис. 1. Форми і кількість згадок етноніму сіверян  

в називному відмінку в літописах XIV-XVII ст. 

 

 

 

 

 

сєвєр сєвєра сєвєро сєвєрє сєвєрєнє сєвєрянє сєвєрі

згадування 18 13 12 4 3 3 1

списки літописів 7 4 3 4 3 3 1

 
 

 

Рис. 2. Форми і кількість згадок етноніму сіверян  

в називному відмінку в літописах XVст. 
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сєвєр сєвєрі сєвєрянє сєвєра

згадування 6 4 3 2

списки літописів 3 3 3 2

 
 

 

Рис. 3. Форми і кількість згадок етноніму сіверян в називному відмінку  

в літописах, складених на рубежі XV-XVI ст. 

 
 
 
 
 

сєвєр сєвєра сєвєро сєвєрє сєвєрянє сєвєрлянє сівєр сєвєрьянє

згадування 5 4 3 3 2 2 1 1

списки літописів 3 3 2 3 2 2 1 1

 
 

 

Рис. 4. Форми і кількість згадок етноніму «сіверяни»  

в називному відмінку в літописах XVI ст. 
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сєвєра сєвєр сєвєрі сєвєрінє

згадування 3 1 1 1

списки літописів 2 1 1 1

 
 

 

Рис. 5. Форми і кількість згадок етноніму «сіверяни»  

в називному відмінку в літописах XVII ст. 

 
 
 

XIV XV XV-XVI XVI XVII

сєвєр 5 18 6 5 1

сєвєро 0 12 0 3 0

сєвєра 0 13 2 4 3

сєвєрє 0 4 0 3 0

сєвєрянє 0 3 3 2 0

сєвєрі 0 1 4 0 1

 
 

 

Рис. 6. Тенденції (співвідношення) застосування найпоширеніших  

форм передачі етноніма «сіверяни»  

в літописах XIV-XVII ст. 
 

 

 

 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 3 2017 

 69 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

10

60

212

сєвє

сєвєрєан

сєвєрін

сєвєрнік

сєвєрьян

сєвірян

сєвяр

сєвярєн

сєвярян

сєр

сівярєн

сівярян

сєвєрлян

сівєр

сєвєрєн

сєвєрян

сєвєр

сєвє сєвєрєан сєвєрін сєвєрнік сєвєрьян сєвірян сєвяр сєвярєн сєвярян сєр сівярєн сівярян сєвєрлян сівєр сєвєрєн сєвєрян сєвєр

Кільк. згадув. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 10 60 212

 
 

Рис. 7. Незмінні основи варіантів згадок етноніму сіверян  

в літописах XIV-XVII ст. 
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Рис. 8. Незмінні непохідні основи варіантів згадки етноніма сіверян  

в літописах XIV-XVII ст. 

 
 
Серед похідних основ найбільш поширеною є незмінна частина «сєвєрян» – 60 згадок, 

найраніша з яких відноситься до XIV століття (Лаврентіївський літопис). Основа «сєвєрєн» 
використана 10 разів (так само починаючи з Лаврентіївському літопису). Основа «сєвєрлян» 
використана двічі. Одиничними випадками є використання таких основ, як «сєвярєн», «сєвєрьян», 
«сєвєрнік», «сєвєрєан», «сівярян», «сівярєн», «сєвірян», «сєвярян» і «сєвєрин» (Рис. 9). 
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Рис. 9. Незмінні похідні основи варіантів згадки етноніма сіверян  

в літописах XIV-XVII ст. 
 
 

З вищезазначеного виходить, що словоформи з похідними основами з коренем «сєвєр» 
і суфіксами «-ян» (ідентичним прийнятій в російськомовній історіографії формі «северяне») і «єн» 
(близький до неї), були присутні вже в найранішому з відомих списків «Повісті врем’яних літ», 
проте, зустрічалися вони тільки в його датованій частини. У недатованій частини літопису основи 
з цими ж суфіксами вперше зустрічаються в XV столітті (в списках Новгородського 4-го 
і Софійського 1-го літописів). Проте, найбільш часто застосованою незмінною основою протягом 
усього періоду літописання була непохідна основа «сєвєр» (Рис. 10). 
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сєвєрян 3 23 6 21 7
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Рис. 10. Тенденції застосування найпоширеніших варіантів незмінних основ  

етноніма сіверян в літописах XIV-XVIIss ст. 
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Таким чином, словоформа «сєвєр» і слова з непохідною основою «сєвєр» займають 
в літописах чільну позицію серед варіантів передачі етноніма сіверян. Однак, актуальна російська 
форма «северяне» також має глибоке коріння і отримала свій початок ще на сторінках самого 
раннього списку Повісті врем’яних літ, що міститься в Лаврентіївському літописі. 
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FORMATION OF THE WORLDVIEW  

AND DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES  

IN THE KIEVAN RUS DURING  

THE X-XIII CENTURIES 

Analysed here are the pre-history and development of natural sciences in the territory of 

Ukraine during the X–XIII centuries. The development of worldview of the eastern Slavs from the 

period of empirical amassment of knowledge to the period of its generalization is investigated. 

The significant role of natural sciences for the development of certain branches of economy 

of the Kievan Rus is highlighted. It has been clarified that the formation of knowledge occurred 

in a tense struggle between carriers of theological and rationalist views on the nature. The tight 

connection between the people of Rus and the nature, as well as their great knowledge about it, 

which is reflected in works of art and literature of that time, is shown. Particularly investigated 

are the sources of medical knowledge and highlighted the high level of “specialized” medical 

care in the Kievan Rus. Also considered here is the gradual development of farming methods, 

education, and science as factors of formation of knowledge on the nature and as basis 

for specialization and secularization of science. 

Keywords: Development of natural knowledge, natural sciences, Kievan Rus. 

Introduction. 

Humanity had amassed some elements of knowledge about the environment they were surrounded 
by from the ancient times. The very first imaginings started to emerge in the ancient world and they were 
included into the complex process of different generalizations. Ancient Slavs had a permanent and logical 
interest to the surrounding environment because their contact with the nature during farming, husbandry, 
hunting, fishing and food gathering was continuous. Knowledge that was the treasure of the collective 
experience of many generations were transmitted in the pre-literary period by oral family-to-family 
translations and when used they required compliance with certain conditions, prohibitions, and 
recommendations. Also in the pre-literary period humans started to record their knowledge about 
the nature, as it is evidenced by so-called “agricultural calendars.” They are ceramic, wood, or stone tools 
with cryptograms and drawings recording information about environmental conditions, and 
recommendations for agricultural works1. 

With the advent of writing knowledge about the nature started to be recorded and transmitted 
in written form. From this time, especially in the Hellenistic period and early Middle Ages, elements 
of imaginings about the nature existed mainly in compiled collections, which united diverse material from 
practical advice to philosophical considerations. 

Slavs of the Kievan Rus used the information about animals and plants, their medical and hunting 
specifics, acquired during earlier ages. 

The subject of this research is the analysis of the world perception and knowledge in natural sciences 
in the Kievan Rus during the X-XIII centuries. The goal is to study the development of the worldview from 
the period of empiric amassment of knowledge about the nature to the period of their generalization, and 
also to study their value for the development of separate branches of economy in the Kievan Rus. 

It should be mentioned that science was still under influence of the church in the Middle Ages in the 
territory of Ukraine and it was the period when the comprehension of the world was carried out in direct 
connection with the development of the entire cultural potential of the society. Biblical texts had the highest 
authority, which, however, did not give answers to certain questions about the universe and origin 
of natural phenomena. Modern views about the level of knowledge in natural sciences in the Kievan Rus 
could be composed due to archaeological data, written reports of medieval travellers, fragmented 
information of chronicles and other documents. To some extent, they allow some knowledge about natural 

                                                      
1 Зубрицький, М. (1900). Народний календар. Матеріали до української етнології. Львів, 33–60. 
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conditions on these territories and the knowledge of humans in this period. It should be noticed that 
biological knowledge of this time could not be separated from the knowledge in medicine and agriculture. 
When compare the amount of biological knowledge (in this case zoological and botanical) of the people 
of the Kievan Rus with the world level of knowledge in these branches it should be considered that the 
culture of the Kievan Rus was part of the European culture just as, for instance, Byzantium1. Achievements 
of ancient Slavs in different branches of knowledge and art, one way or another related to biological 
knowledge, in this period were on the same level as in countries of Western Europe. It is evidenced, 
for example, by Slavonic recipes of medication of the XI-XII centuries, recipes of paints, drying oils, kvass, 
honey, and hops2. 

Natural and philosophical knowledge in literary monuments. Geographically the Kievan Rus was 
situated at the junction of boundaries of cultural zones. The translation into Slavonic languages of books 
of ancient writers such as Aristotle, Theophrastus, Democritus and Plato had a major influence on 
distribution of biological knowledge about the wild nature and practical use of animals and plants. During 
this time, such books as “A Book of the Era” [Kniga Epokha], “The Physiologist” [Fiziolog] and 
“Interpreter Palea” [Tolkovaya Paleia] and many other anthologies and collections were written, in which 
the authors aimed to include all of the information they considered valuable. After the acceptance of 
Christianity, to Rus came mostly canonical literature, while natural and philosophical knowledge were 
fragmented or modified, this often distorted the truth. 

The teaching of Aristotle (I century BC), the great systematiser of knowledge, had a major impact 
on the next period of development of science and became basic both in Eastern and Western Europe. 
It became known due to its interpretation by the Byzantine philosopher John of Damascus [Ioan Damaskin] 
(VIII century AD). He put to the forefront the work “The fount of knowledge” which consisted of three 
parts such as “Dialectics”, “On heresies” and “Exposition of the Orthodox faith”3.In these works, the main 
attention is paid to theology and natural history information can be found only in the theoretical part 
(physiology). 

In the XI-XII centuries, in Ukrainian chronicles descriptions of the structure of the world appear. The 
polymorphism of the concept of biology as a system of knowledge in the Middle Ages does not allow its 
using in a form of science. However, compared to other scientific branches, it has a special place in the 
system of knowledge. Biological, geographical and astronomical knowledge made up the system 
of “Christian Topography” by Cosmas Indicopleustes (VI century AD) which was distributed in the 
territory of Rus in the pre-Mongolian period. Details of the descriptions of the elephant and camel had 
no theological sense but the identification of a biological fact was already a progress. It is well illustrated 
in summae “The Physiologist” (symbolical parables about animals) and “Lucidarius” that contained 
descriptions of natural phenomena, animals, and plants. 

“Hexameron” [Shestodnev] and “Lectures on the Hexameron” [Besed na shestodnev] translated 
by John[Ioan] Exarch of Bulgaria contain a considerable amount of useful information about the world 
of animals and plants, cattle-breeding, farming, structure of the human body, as well as Aristotle’s 
classification of animals. In treaties of those times, the classification of animals contained many errors, 
for instance, bats and birds were united into a single image of “birds”, and in a monument 
of the XII century crayfishes were classified as fishes4. In addition, in “Hexameron” astronomical issues 
were elucidated considering the ancient legacy – the spherical Earth is situated in the centre of the spherical 
sky with which moving circles are connected. The Moon, the Sun, and “floating and fixed stars” are 
connected to those circles. All stars, the Moon, and the Sun have spherical form. In the treatise, the ideas 
about the structure of universe of both Ptolemy and Cosmas Indicopleustes are presented5. 

                                                      
1 Старостин, Б.А. (1978). Биологические знания. Естественнонаучные представления Древней Руси. Москва: 
изд-во Наука, 82–97. 
2 Гвоздецкий, В.Л., Будрейко, Е.Н. Естественнонаучные представления Древней Руси (ХІ-ХV вв.). 
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/39140.php. 
3 Кузаков, В.К. (1978). Особенности истории науки и техники средневековой Руси. Естественнонаучные 
представления Древней Руси. Москва: изд-во Наука, 11–27. 
4 Кузаков, В.К., Коханова, Л.Л., Лихварь, А.П., Маркевич, А.П. (1978). Биологические знания в Киевской Руси. 
Естественнонаучные представления Древней Руси. Москва, 30–41. 
5 Колтачихіна, О.Ю. (2014). Уявлення про світобудову в Україні до ХVІІ ст. Українське небо. Студії 
над історією астрономії України. Львів: Вид-во Інститут прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача НАН України, 23–26. 
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“The Physiologist” was translated into Slavonic in Bulgaria in the X-XI century and it was known 
in the Kievan Rus and contained, for example, descriptions of the beaver, crocodile, elephant, lion and also 
such mythical animals as the phoenix and unicorn. To the list of sources containing interesting for us 
information can be also added the Kievan and Halich-Volynian chronicles, Laurentian Codex (covers the 
period from 852 to 1305), “Pouchenie” of Volodymyr Monomakh, “Slovo” of Kirill of Turov, and 
“Tolkovaya Paleia” (compiled in the XI-XII centuries). In “Izbornik” of Sviatoslav of Kiev (1073) 
astronomical, astrological, and calendar information are presented. The monk Nestor’s “Tale of Past Years” 
or “Primary Chronicles” written in the Kiev Pechersk Lavra reflects the sense of inviolability of the 
perception of the world and the proximity of man to the nature1. It also contains realistic images of animals 
and plants. 

The disadvantages of Slavic translations of the above treatises are the presence and descriptions 
of fantastic creatures, their exoticism, which were a condition for recognition the “scientific nature” 
of the writing. Later a new system of knowledge emerged which existed simultaneously with the former 
one and had practical knowledge about hunting and farming, specifics of life cycles of plants and animals, 
other knowledge that was used by ancient Slavs. 

The role of farming and cattle breeding in accumulation of knowledge about the nature. 
The association in the X century of the ancient tribes up to Novgorod the Great gave the Kyiv State 

an opportunity to dispose of enormous natural resources. According to evidence of the actual materials, the 
Slavs had a highly developed agriculture, they cultivated many sorts of grains and legumes, and the species 
composition of plants cultivated in the Kievan Rus was much larger than in the Scythian-Sarmatian times. 
With the development of agriculture the process of exploration of new lands began, mainly forests under 
arable lands. This contributed to a close acquaintance with the fauna and flora of the forest strip. Cattle 
breeding in the Kievan Rus was mostly shepherd. The horse in written sources is mentioned more often 
than any other animal and, according to archaeological finds, was used both as a work animal and as for 
riding. In addition to the horse, remains of dogs, cats, chickens, ducks, geese, sheep, pigs, and oxen are 
found in excavations of ancient settlements and villages of Rus2. 

Hunting, fishing and beekeeping as sources of knowledge about the nature. 

Among sources of biological knowledge in the Kievan Rus, hunting, fishing, beekeeping, and food 
collecting (mushrooms, berries, nuts) occupy a significant place. The development of these areas of human 
activity contributed to closer acquaintance with the nature, induced to study the specifics of animal 
behaviour and conditions of cultivation of crops. 

The role of hunting for the people of Rus is evidenced by the facts of tax payments to princes and 
Khazar conquerors by skins of wild animals such as martens (kun), squirrels (belei), minks (black kun), and 
foxes. Such skins were the equivalent of goods also in exchange instead of money; even some of their parts 
were used: “mordki” (snout), “nogati” (leg), “rezani” (skin segment). It is mentioned in the writings of 
eastern travellers who travelled in Rus, e.g. Al-Masudi, Al-Istarh, Ibn Rustah, and Ibn Hawqal3. Pelt was 
one of the main trade objects of the Principality of Kiev – beavers, otters, foxes, minks, stoats, and martens 
were exported to foreign countries in large amounts. Volodymyr Monomakh in his “Pouchenyia” gave 
the list of other game animals – horse, 

aurochs, deer, wild boar, and bear. In “The Tale of Igor’s Campaign” 22 animal species hunted 
in those times are named – aurochs, wolf, fox, mink, beaver, eagles, falcons, 

swans, ducks, nightingales, jackdaws, eagle-owls, pigeons, geese, gulls, etc.4 
In the book “To the History of Hunting and Stock Breeding in the Kievan Rus,” the author gives 

a list of wild and domestic animals of those times with brief descriptions to most of them. Based on this 
book we know that according to medieval written monuments in the Middle Dnipro area 24 species of wild 
and 10 species of domestic mammals can be identified5. 

The importance of hunting in the economy of the Kievan Rus is evidenced by the frescoes 
of St Sophia Cathedral in Kiev, which was built by Prince Yaroslav the Wise in 1037. On the frescoes game 
mammals and birds can be depicted, also scenes of hunting on wild boars, squirrels, wild horses, and 

                                                      
1 Повесть временных лет. <http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt>. 
2 Кузаков, В.К., Коханова, Л.Л., Лихварь, А.П., Маркевич, А.П. (1978). Биологические знания в Киевской Руси. 
Естественнонаучные представления Древней руси. Москва: изд-во Наука, 30-41. 
3 Гудзий, Н.К. (1946). Хрестоматия по древней русской литературе ХІ-ХVIII веков. Москва: изд-во Учпедгиз. 
4 Мазурмович, Б.М. (1972). Розвиток зоології на Україні. Київ: Видавництво Київського університету. 
5 Тимченко, Н.Г. (1972). К истории охоты и животноводства в Киевской Руси. Киев: Изд.-во Наукова думка. 
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bears – animals common for this land 1. The moose was especially valued and its skin was used for dress 
making, while its antlers were used for domestic needs. 

The important role of hunting for the society influenced the development of conservation practices 
on hunting grounds. Different types of punishment were used against those who violated the rules 
depending on the depth and seriousness of the guilt. Paragraphs of the “Russkaya Pravda” impose large 
fines for the theft of birds and guns. In the chapter “About the beaver” for the illegal shot of this valuable 
beast the following fine was imposed: “If one steals a beaver 12 grivna should be paid” (for comparison, 
a horse cost 2 grivna)1. 

In the Kievan Rus, areas similar to modern reserves were created. For example, in Kiev one district 
has still preserved the name “Zvirinets” [a former hunting ground]. It is believed that a protected forest 
inhabited by a large number of wild animals was here in the XI century and it was a hunting ground 
of Kievan princes. However, the owners did not care about the restoration of the abundance of game 
animals. For instance, during hunting on bison organized by Yaroslav Osmomysl, Prince of Halych, 
in 1154 in honour of the arrival of the successor of the Byzantine throne, hundreds of animals  
were killed2. 

Later on, the uncontrolled and predatory killing of animals and other factors of anthropogenic 
pressure affected the abundance of animals. The animals retreated to the woods and hardly accessible 
habitats not inhabited by men. The bison in the end of the XIII century retreated to the north, while deer 
from the forest-steppe to the west, into the Carpathians woods3. 

Fishing also played a major role in the economy of the Kievan Rus. Fish were caught by fishing rods, 
nets, and trophies and they are found in almost all the villages of the ancient Slavs located on river banks. 
The Russian scientist Aristov wrote: “Fishing sites of Princess Olga (X century) were situated on the 
Dnipro and Desna rivers and over all inhabited in those time lands of Rus.” 

Later fishing becomes of industrial importance and the duty of permanent special workers in princely 
reservoirs. Interestingly, monasteries and private persons were exempted from tax on catch if the water was 
given to them by the rule. 

Beekeeping was also well developed in Rus. As a system based on compulsory knowledge of the 
biology of bees it developed in the X century and later transformed into a highly developed branch 
of economy. “Russkaya Pravda” appoints punishment and fine for robbery and ruining the beehives. 
Spiritual certificates of princes of Rus convey to the descendants the beekeeping fields and the beehives as 
an inheritance. Village people also paid taxes to Princess Olga on honey. Almost in all settlements of the 
Kievan Rus special thorns are found that were used as instruments by beekeepers. 

Besides bees, other insects are also mentioned in old manuscripts. The invasion of locusts that 
destroyed crops planted over large areas were fairly well known and are described in various treatises of the 
time, particularly in 1008, 1094, 1095, 1103, 11964. 

Medical knowledge. 
The great experience of treatment of many generations of ancient Slavs was personified by pagan 

wizards or “volkhvs.” From ancient times “volkhvs,” “veduns,” and “znakhars” (different types of witch 
doctors) were familiar with the medical properties of plants and had some skills of giving medical aid at 
injuries or bone breaks. For a long time, even after accepting the Christian faith, volkhvs remained the most 
acclaimed “doctors” in Rus. 

In the times of Prince Volodymyr, the Kievan Rus becomes one of the leading countries of Europe. 
In those times the “specialized” medical aid appeared in the towns, there were doctors who treated the eyes 
and teeth, also midwifes, “cutters,” “masters of iron tricks” – surgeons who were able to deal with wounds, 
breaks and beats. Doctors of those times already were able to amputate the limbs and make implants, which 
is evidenced by Nestor’s manuscript “The Life of Boris and Gleb”. 

 

                                                      
1 Кузаков, В.К., Коханова, Л.Л., Лихварь, А.П., Маркевич, А.П. (1978). Биологические знания в Киевской Руси. 
Естественнонаучные представления Древней Руси. Москва: изд-во Наука, 30-41. 
2 Кузаков, В.К., Коханова, Л.Л., Лихварь, А.П., Маркевич, А.П. (1978). Биологические знания в Киевской Руси. 
Естественнонаучные представления Древней Руси. Москва:изд-во Наука, 30-41. 
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Later the needs of the society led to the selection of people engaged with medical care to a separate 
profession. Doctors enjoyed the trust of the people and received payment for the treatment. Simultaneously 
with the local medics, in the towns foreign doctors started to practice who brought new knowledge and also 
took over the experience of the local doctors. Slavonic translations of Hippocrates, Galen, and their 
commentators appeared. Galen’s “On Hippocrates’ On the Nature of Man” and other books became 
widespread. These sources, obviously, contained many false and mystical information, which is due to 
insufficient volume of knowledge of that time. 

The most basic medical information is presented in Sviatoslav’s “Izbornik” which considered 
medicine as a skill of the highest quality1. In that contribution doctors are proposed to be acquainted with 
the patient’s living conditions, there is a general description of the senescence of the organism, a list 
of exact reasons of diseases such as falling, bite, etc. Illnesses were divided into mental and bodily 
disorders. A medical terminology is used. The book also proposed treatment methods – imposition 
of patches and bandages, making of tisanes. Many kinds of local plant species such as henbane, mugwort, 
sage, as well as vinegar and bile were used in treatment. There is also advice on nutrition and hygiene 
guidelines given. 

From the XI century in the Rus at monasteries and large churches shelters for sick and disabled 
people were opened. One of the first shelters was opened at the Kiev Pechersk Lavra by Theodosius of 
Kiev. Monks were engaged to the medical care in such shelters having high authority among the people and 
using mainly traditional treatment methods. 

The quick increase in number of medical establishments in the Kievan Rus could be explained 
by social needs, on the one hand, and by Christianity, the new religion, which aimed to convert to faith and 
to tear off pagan volkhvs, on the other. For this, all of the experiences of the Christian world were involved. 

Reflection of natural subjects in works of art and literature. 
The tight connection between man and nature and, largely, its worldview are reflected by images 

of animals, plants, and natural themes in manuscripts and works of art. People of the Kievan Rus also 
attempted to reflect their view of the world through art. The nature of the Kievan Rus very often is the 
theme of frescoes and wall paintings (graffiti) of ancient cathedrals and churches. For instance, a graffiti on 
the wall of St Sophia Cathedral in Kiev depicts a cow with a note “moo.” In Sviatoslav’s “Izbornik,” there 
are paintings of the lion, hare, snow leopard, and peafowl. Paintings of different animals decorate the walls 
of the XII century Boris and Gleb Cathedral and Cathedral of Annunciation of Our Lady in Chernigov. 

An example of remarkable knowledge of nature is the description of animals in “The Tale of Igor’s 
Campaign”2. According to the behaviour of animals and birds, the researchers of “The Tale…” established 
the exact period of year and period of day when the described events happened. 

The pagan imagination about the world was inherited by Christianity using pagan symbolism – gems, 
constellations, plants, and animals. The whole world was encoded in the “Book of Genesis” wherein things, 
events, and images were symbolized. One of the most acclaimed philosophers of the XII century Kirill of 
Turov widely used symbolism when describing nature or comparing events. The “Tale of Past Years” 
compiled by the monk Nestor in the Kiev Pechersk Lavra is illustrated with realistic paintings of plants and 
animals written with a great skill3. 

Imaginings about the world structure. 
Especially significant for the Slavs of the Kievan Rus were the “signs” [znamennya] – different 

natural phenomena, mainly eclipses, optical illusions, etc. An anonymous writer in 1064 described in detail 
in the “Tale of Past Years” what kind of “signs” occur. In the same work, other natural phenomena are 
described as well, considered unusual or causing fear – the birth of animals-monsters, conjoined twins, “in 
Africa two children was born, one with four legs and another one with two heads”4. 

From the XI century, the times of Michael Psellos who had the honorary title of Hypatos 
of Philosophy, Christian dogmas were considered more critically. M. Psellos did not share the views 
of Aristotle and tended to Neo-Platonism. He supported the geocentric concept, according to which 

                                                      
1 Изборник великого князя Святослава Ярославовича. <http://litopys.org.ua/zapas/izbornik.htm>. 
(2017, September, 25). 
2 Слово о полку Игореве. <https://ru.wikisource.org/wiki/ слово_о_полку игореве жуковский>. 
(2017, September, 25). 
3 Повесть временных лет. <http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt>. (2017, September, 25). 
4 Павленко, Ю.В., Руда, С.П., Хорошева, С.А., Храмов, Ю.О. (2001). Природознавство в Україні до початку 
ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. Київ: Вид.Академперіодика. 
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the Universe is an assembly of spheres that circle Earth1,2. Simeon Seth was also close to the views 
of M. Psellos and he wrote in his work “On the things of nature” about the rotation of the celestial spheres 
around spherical Earth 13. 

Among original sources, “Trips of Hegumen Daniel” [Khozhdenie igumena Daniila] (early 
XII century), where descriptions of the nature of southern countries are given, should be mentioned, as well 
as the translated into Slavonic “Book of Enoch,” where a model of word structure is presented, according to 
which the Universe is composed of seven skies situated one upon another3. 

The use of knowledge about the nature for the development of chemistry. 

One of the most important branches of economy in the Kievan Rus and simultaneously 
the beginnings of the formation of chemical technology was the production of various paints for fabrics and 
paintings. To the paints of plant origin belonged the red “cherven” obtained from larvae of insects called 
cochineal, which live on the roots of some plants. In addition to the red, green, blue, yellow, and other 
paints of plat origin were also used. They were obtained from tree barks, remains of wheat and rye, and 
flowers. The most widely used paint was black – ink of plant origin containing tannins4. Ancient Slavs were 
familiar also with the use of mineral or earth paints. Their common name “vapy” can be found in ancient 
sources. “Vapy” represented pastes or water solutions of mineral or organic products. Ochre, cinnabar, yar 
(green paint), carmine, and ink were also used. Along with natural mineral paints, artificially manufactured 
ones became also popular in use, for example, cupric acetate and cinnabar. In painting icons gold and silver 
were widely used. 

Conclusions. Presented here materials show the high level and originality of material and spiritual 
culture of the Eastern Slavs of the period of the Kievan Rus. 

Development of the worldview of ancient Slavs in the Kievan Rus in the X-XIII centuries occurred in 
a tense struggle between carriers of theological and rationalist views on the nature and it happened in two 
directions – in a form of primitive interpretation of the Holy Bible and due to obtaining knowledge from the 
treatises of philosophers of ancient Greece. However, in the first case fantastic and far from reality images 
were drawn out, while in the second empirical experience was used, wider views on the origin and structure 
of the world were allowed. The new system of interpretation of knowledge existed simultaneously with the 
former one and contained practical data on homekeeping, included elements of scientific classification of 
plants and animals, as well as results of chemical experiments and astronomical calculations. It became the 
basis for formation of natural sciences. Later, the experience and practical skills gradually ousted the 
mystical worldview, while amassed knowledge became the basis of secularization of separate sciences and 
their own development. 

Favourable conditions for the rapid development of culture, economy, and science of the Kievan Rus 
were destroyed by the Mongol invasion in the XIII century which inflicted a devastating blow on all 
branches of social activity. At the same time, from the XIII century the feudal system strengthened 
in Ukraine, the economic basis of which was the agriculture. The restoration of destroyed and building 
of new cities contributed to the spread and development of new knowledge, including natural sciences. 
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PLACARD, AFFICHE, POSTER, PRINT:  

ORIGINS OF THE TERMS, SPECIFICS OF USAGE 

Over the past few decades, there have been fundamental changes in the field of graphic design. 

This is primarily due to the development of digital and printing technologies, the emergence 

of new media. The place of the poster in the advertising design has changed, and a new 

approach has been developed to the process of their creation. This led to the emergence of new 

terms and active borrowing of professional terminology from foreign languages. The new 

terminology somewhat dislodged the earlier adopted one, which had lack of single accepted 

system before, and continued to parallelly co-exist with it. Thus, it is relevant to the study of the 

poster at the current stage of its development to consider the terminology used by practitioners 

and theorists of poster art, as well as in everyday use. 

Keywords: placard, affiche, poster, print. 

Мистецтво плаката вивчено досить добре, хоча неможливо не відзначити певної однобокості 
більшості досліджень, які, як правило, розглядають плакат політично-агітаційного характеру. 
За межами таких робіт залишаються плакати рекламні, соціальні. 

Так, у вітчизняній літературі, добре освітлений плакат часів Громадянської війни, 
післявоєнного періоду, часів Другої світової війни (В. Полонський «Російський революційний 
плакат», 1922; Н. Вайсфельд, А. Михайлов «плакатний-картинна агітація на шляхах перебудови», 
1932; С. Б. Бутнік-Сіверський «Радянський плакат Громадянської Війни 1918-1921», 1960; 
Г. Демосфенова, А. Нурок, Н. Шантік «Радянський політичний плакат», 1962; І. Свиридова 
«Радянський політичний плакат», 1975; Ю. В. Белічко «Українське радянське мистецтво періоду 
Громадянської Війни», 1980), і тільки останнім часом починають з’являтися актуальні дослідження 
плаката рекламного (наприклад, «Искусство убеждать. Русский рекламний плакат 1890-1954» 
одного з найбільших сучасних дослідників плаката на пострадянському просторі Н. Бабуріної), 
кіноплаката. 

Зарубіжна література так само багато висвітлює плакат пропагандистський, військовий (Colin 
Moore «Propaganda prints», 2011; Jeffery T. Schnapp «Revolutionary tides: the art of the political poster 
1914-1989», 2005), хоча, в цілому, куди більш різноманітна. У зарубіжній літературі розглядаються 
рекламні плакати (Michael E. Zega «Travel by Train: The American Railroad Poster, 1870-1950», 2002; 
Johnathan Ridell «By Underground to Kew: London Transport Posters, 1908 to the Present», 1995), 
кіноплакати (Judith Salavetz «Art of the Modern Movie Poster: International Postwar Style and Design», 
2008; Emily King «A Century of Movie Posters: From Silent to Art House», 2003), плакат на етапі 
зародження жанру (Ruth E. Iskin «The poster: art, advertising, design and collecting», 2014 року), плакат 
як предмет дизайнерської практики (Ellen Lupton « How posters work», 2015). 

Аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що дослідження плаката, особливо 
у вітчизняній практиці, досить вузькі і однобічні. Метою даної статті є висвітлення питання 
недостатньо розробленої термінології. 

Проблематичним нам здається використання самих термінів «плакат», «афіша», «постер» – 
адже вони є запозиченими словами з німецької, французької, англійської мов відповідно. Однак, 
якщо простежити їх походження, то всі вони в оригінальних мовах мають досить подібне або 
близьке до подібного значення. 
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Термін «плакат» німецького походження, проте сходить до французького plaquer – 
наліплювали, приклеювати. 

Термін «афіша» походить від французького afficher, тобто вивішувати, виставляти на показ. 
Термін «постер» походить від англійського "post", що означає розклеювати або розвішувати. 

В англомовних джерелах можна зустріти пов’язані поняття: термін bill posting означає 
розклеювання афіш, розклеювання рекламних листівок, flyposting – незаконне розклеювання 
плакатів або афіш на порожніх вітринах магазинів, на щитах, що належать рекламним компаніям. 

Таким чином, бачимо, що спочатку всі три терміни описують певне послання, що 
розклеюють, вивішують на загальний огляд. Можна припустити, що таке позначення було введено 
в ужиток в контраст раніше відомим, ще з часів античності, видам зовнішньої реклами та агітації: 
намальованим на стіні римським графіті і діпінто (від італійського dipinto – пофарбований), 
встановленим на площах грецьким аксонес і кірвас (від грецького Κυρβις – скрижаль, стовп)1. 

Тут важливо відзначити, що, хоча спочатку терміни дуже подібні, після запозичення 
в українську мову вони придбали певні конотації, яких в рідних мовах не мали. Так, згідно 
з Великим тлумачним словником сучасної української мови афіша означає «надруковане або 
написане за певної формою оголошення про концерт, виставу, лекцію и т. ін.», а плакат – «малюнок 
з коротким текстом до нього, що закликає до чого-небудь, популяризує, рекламує щось». Постер 
у свою чергу визначається досить розпливчасто: «рекламний засіб у виді плаката, оголошення, 
афіші»2. 

Ситуація ускладнюється тим, що, хоча між поняттями явно присутня певна інтуїтивно 
зрозуміла різниця, в спеціальній літературі поняття «плакат» і «афіша» чітко не розмежовуються. 
Так, в книгах авторитетної дослідниці плаката Н. І. Бабуріної визначення цих термінів 
не наводяться, а в її книзі «Російський плакат. Друга половина XIX – початок XX ст. » одні й ті ж 
рекламно-художні твори поперемінно називаються то афішами, то плакатами. 

Сучасний український дослідник плаката А. І. Андрейканіч в статті «Плакат: його види та 
жанри» так само використовує терміни плакат і афіша взаємозамінювано, хоча і наводить окреме 
визначення: «афіша – рекламне або довідкове листове видання, що сповіщає про будь-який 
культурний захід. На афішах, як правило, широко рекламуються різноманітні шоу, концерти, 
театральні і музичні прем’єри, спортивні заходи, презентації, виставки і т. ін.»3 

Інший сучасний український дослідник плакату В. Я. Шевченко в книзі «Композиція плаката» 
також не надає значення термінам, а використовує «плакат» і «афішу» поряд одне з іншим, часто як 
синоніми, для позначення одних й тих самих творів4. 

У статті «Плакати, афіші та листівки у контексті соціальної й політичної комунікацій» 
сучасний український дослідник Юрій Бондар використовує терміни «плакат» і «афіша» для 
позначення продукції політичних агітаційних кампаній у більшості випадків поряд – «плакати та 
афіши», хоча і робить в одному випадку цікаве уточнення: «Широко використовували плакати та їх, 
так би мовити, зменшену форму – афіші під час громадянської війни 1936 – 1939 років 
в Іспанії…»5 – проте не розвиває цю думку. 

Цікавим прикладом термінологічної невизначеності є стаття «Фрактальний плакат як яскравий 
акцент екс-, інтер’єру» Лясовської-Манойлович. Дослідниця відносить фрактальний плакат 
до поняття «art-poster», далі у статті локалізує термін «poster» та застосовує до одних й тих самих 
творів поняття «фрактальний постер» та «фрактальний плакат»6. 

Як правило, плакат визначають через перерахування деяких зовнішніх ознак і вказівки однієї 
або декількох виконуваних ним функцій. Так, за зовнішніми ознаками плакат виділяють художній і 
шрифтовий, за виконуваними функціями – рекламний, навчальний, пропагандистський і так далі. 
Традиційно термін «афіша» має на увазі театральний або кіноплакат, таким чином потрапляючи 

                                                      
1 Muller-Brockmann, J. (2010). History of the poster. Hong-Kong: Phaidon. 
2 Бусел, В.Т. (ред.-упоряд.). (2009). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь. 
3 Андрейканіч, А.І. (2013). Плакат: його види та жанри. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: минуле, сучасне, шляхи 

розвитку: наукові записки, вип. 13. 
4 Шевченко, В.Я. (2004). Композиція плаката. Харків: «Колорит». 
5 Бондар, Ю.В. (2014). Плакати, афіші та листівки у контексті соціальної й політичної комунікацій. Вісник 
Книжкової палати, 2. 
6 Лясковська-Манойловіч, О.О. (2013). Фрактальний плакат як яскравий акцент екс-, інтер’єру. Вісник 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 2.  
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в категорію рекламного плаката (або, за пропонованою класифікацією Андрейканіча – рекламно-
видовищного)1. 

Так, в одному з фундаментальних досліджень плакату радянських часів «Советский 
рекламный плакат и рекламная графика 1917–1973»2 В. А. Ляхова автор використовує обидва 
терміни, «плакат» і «афіша», хоча якщо для театральної, естрадної та кінореклами змінює їх як 
синоніми, то для позначення, наприклад, торгівельної реклами жодного разу не використовує термін 
«афіша». 

Набагато складніше визначите місце та специфіку використання лише нещодавно 
запозиченого терміну «постер» – в спеціальній літератури він використовується зрідка, хоча, на наш 
погляд, є дуже поширеним в широкому ужитку. Так, на сайті рекламної компанії Лідер-М «постер» 
визначається просто як «різновид плаката великого розміру», та зустрічається у декількох 
сполучених термінах (лайтпостер, хардпостер)3. 

Прикладом використання терміну в науковому контексті є стаття «Социокультурный дискурс 
рекламы и рекламная ретроспекция». Автор О. О. Савельєва використовує термін «плакат» більше 
30 разів, термін «постер» – лише один раз. Цікаво те, що плакатом автор називає твори 
кінця 19 сторіччя, першої половини 20, а термін «постер» вводить для позначення рекламної 
кампанії фірми Dior 2009 року4. 

Спробуємо провести аналіз відмінностей між застосуванням термінів «плакат» і «постер». Для 
цього простежимо практику використання слів в побуті, для чого скористаємося статистикою 
запитів пошукової системи Гугл5. 

Візьмемо для порівняння статистику пошуків за запитами «плакат» і «постер»: 

 

На графіку верхня лінія позначає популярність запиту «плакат», нижня лінія – запиту 
«постер». Перше, що наочно демонструє статистика – середня кількість запитів для слова «плакат» 
більш ніж в три рази вище, ніж для слова «постер». Друге – графіки мають явно різний характер. 
Графік для постера досить рівномірний, з маловираженими піками, для плаката – з різкими 
спалахами запитів. Крім того, цікаво відзначити, що ці спалахи мають певну повторюваність. 

Зрозуміти цю закономірність допомагає пропонований сервісом список схожих запитів. Так, 
у списку схожих запитів для плаката наведені: «плакат на новий рік», «плакат до дня вчителя», 
«23 лютого плакат», «плакат 8 березня», «9 травня плакат». Можна зробити висновок, що 
користувачі пошукової системи, в основному, шукають вітальні святкові плакати. Це пояснює різкі 
піки на графіку і їх періодичність – піки припадають на значущі святкові дати. 

Список подібних запитів для постера допомагає розкрити суть використання терміну, в ньому 
наведені: «гра престолів постер», «загін самогубців постер», «дедпул постер», «50 відтінків сірого 
постер», «вартові галактики постер», «зоряні війни постер», «марсіанин постер» – назви деяких 
з найбільш популярних фільмів останніх років. 

                                                      
1 Андрейканіч, А.І. (2013). Плакат: його види та жанри. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: минуле, сучасне, шляхи 

розвитку: наукові записки, вип. 13/ 
2 Ляхов, В.А. (1977). Советский рекламный плакат и рекламная графика 1917–1973. Москва: «Советский художник». 
3 Словник рекламних термінів. Лідер-М. Виробництво реклами <http://www.liderm.com.ua/ua/170/ 
slovnyk_terminiv.html> (2017, вересень, 12). 
4 Савельева, О.О. (2012). Социокультурный дискурс рекламы и рекламная ретроспекция. Альманах 
теоретических и прикладных исследований рекламы. 
5 Аналіз популярності запитів. <https://trends.google.com/trends/explore> (2017, вересень, 12). 
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Можна зробити висновок, що, принаймні в широкому ужитку, «постер» міцно асоціюється 
саме з кіноплакатом, а «плакат» – зі святковим вітальним плакатом. Нажаль статистика пошуків 
не дає можливості так само легко простежити використання термінів «афіша» і «принт» через 
велику кількість неспряжених з темою дослідження запитів, які не вдається можливим відсіяти. 

В сучасній професійній дизайнерській практиці термін «плакат» трактується як 
великоформатне листове видання, що поєднує в собі образотворчі і шрифтові елементи і призначене 
для здійснення графічної комунікації. У середовищі рекламістів і графіків-дизайнерів в якості 
синонімів цього терміну часто використовуються термін «постер», в значенні «сучасний рекламний 
плакат», і термін «принт», який передає природу тиражного плаката і підкреслює технологічну 
відмінність плаката в ряду інших носіїв інформації про бренд, таких як інтернет-банер, телевізійний 
ролик, малі носії рекламної інформації1. 

«Принт» (від англійського print – «друк») є ще одним нещодавнім запозиченням. Цим 
терміном в англомовних мистецтвознавчих джерелах традиційно прийнято позначати друкований 
відбиток в тиражній графіці. Мистецтво плаката як таке виникло в Європі в 15 столітті саме 
з появою техніки тиражної друку. Багато віх у розвитку плаката пов’язані з удосконаленням 
технологічного процесу друку. 

На сьогоднішній день термін «принт» отримав куди більш широке застосування і може 
позначати практично будь-яку друковану продукцію, від репродукцій на полотні до трафаретного 
друку на одязі. Варто відзначити, що під терміном «принт» може матися на увазі будь-яка 
задекорована виразною графікою продукція, призначена для декору інтер’єру – від репродукцій 
до текстилю2. Пов’язано це, знову ж таки, з розвитком технологій друку, здешевленням процесу 
отримання якісних широкоформатних відбитків, що дозволило в тому числі і плакату стати 
не просто одним з видів зовнішньої реклами, а доступним предметом колекціонування 
і універсальним матеріалом для декору приміщень. 

В професійній літературі термін «принт» використовується у різних значеннях і контекстах. 
Можливо найчастіше – в контексті візуальної реклами. Наприклад, у статті «Креатив в продвижении 
бренда» автори Л. М. Дмітрієва та Ю. С. Вегенер скрізь використовують «принт» для опису 
рекламних плакатів3. 

В іншій трактовці «принт» використовує Руа Аззі Ахмад в статті «Коммуникационные и 
эстетические функции плаката в архитектуре города», описуючи політичний плакат: «Першим 
спалахам реакції на загострення ситуації відповідають емоційно безпосередні текстові гасла, 
виготовлені наспіх з паперу, картону, тканини або ж у вигляді принтів, завчасно підготовлених 
активістами. Плакати, виконані художниками, з’являються пізніше, коли стає зрозумілою ситуація і 
розстановка сил»4. Тобто під «принтом» автор розуміє друкований аматорський агітаційний 
матеріал, на відміну від професійно виконаного художнього плаката. 

Цікаве, але на наш погляд дуже вузьке, визначення наводять С. М. Михайлов та Р. Р. Хафізов 
у статті «Стрит-арт как вид суперграфики в дизайне современного города»: «Арт-принт (англ. Art 
print) – це спосіб площинного макетування шляхом наклеювання кольорово-графічних або 
текстових зображень отриманих в результаті роздруківки на сучасних принтерах»5. 

В найбільш буквальному сенсі термін використовує А. Б. Паригін в статті «Первые шаги 
творческой шелкографии в США». Описуючи конкретні художні твори автор вживає термін 
«плакат», звертаючись до них як до об’єктів тиражного друку – «принт»: «…Бозвел, яка 
надрукувала значну кількість шовкографських принтів тиражем від 25 до 50 примірників …»6. 

Можливо, найбільш загально описує використання термінів в професійній рекламно-художній 
діяльності Ігошина Т. С. в статті «Плакат социальной рекламы в системе обучения дизайнеров 

                                                      
1 Мэни Ван (2009). Эволюция формы плаката как средства графической коммуникации. Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, вып. 114, 295-300. 
2 Просяная, Е. Графические принты в интерьере: 16 модных идей. Homester Дизайн и декор уютного дома. 
<http://homester.com.ua/design/colors-prints/prints-drawings/grafic-prin/> (2017, вересень, 12). 
3 Дмитриева, Л.М., Вегенер, Ю.С. (2013). Креатив в продвижении бренда. Омский научный вестник, 5. 
4 Руа Аззи Ахмад (2017). Коммуникационные и эстетические функции плаката в архитектуре города. 
Строительство: наука и образование, vol. 7, issue 2. 
5 Михайлов, С.М., Хафизов, Р.Р. (2014). Стрит-арт как вид суперграфики в дизайне современного города. 
ВЕСТНИК ОГУ, 5. 
6 Парыгин, А.Б. (2011). Первые шаги творческой шелкографии в США. Артикульт. 
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рекламы и графики»: «Зараз у професійному рекламному середовищі «постерами» нерідко 
називають різні за пропорціями і розмірами широкоформатні рекламні плакати, в тому числі і 
в зовнішній рекламі, тому поняття «плакат» можна вважати ширше, ніж це було прийнято 
на початку і в середині минулого століття. Сучасні рекламісти і дизайнери люблять вживати 
сленгове «принт» в значенні «плакат»1. 

Як висновок можна сказати, що спроби дати чіткі визначення термінам не зустрічають 
повного успіху. Існує загальний добре зрозумілий зонтичний термін «плакат», в рамках якого 
дослідники виокремлюють більш вузький термін – «афіша». Однак, відносно нещодавно був 
запозичений термін «постер», місце якого поки не визначено. Поряд з ним новим термінологічним 
нашаруванням є «принт», який так само претендує на певну зонтичність визначення – його метою, 
ймовірно, є відділення плаката як невід’ємно друкованого продукту в епоху цифрових медіа. 
Поступово ці запозичення з широковживаних, але сленгових або жаргонних, проникають 
до професійної лексики, починають використовуватися в наукових статтях, а значить, що 
визначення їх місця в системі професійної термінології становиться актуальною проблемою. 
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SOCIETY OF FRIENDS OF THE SOVIET CINEMA  

IN UKRAINE IN THE 1920’S 

Based on a wide range of little-known publications in the Ukrainian and Russian media in the 

1920’s, the present article deals with the development of amateur cinematography in Ukraine 

in the 1920’s. Popularity of the amateur cinema movement in the USSR and particularly in Ukraine 

was driven by two major factors: the youth was fascinated by cinematography, and the leadership 

elite were willing to use this fascination for propagandistic purposes of their own. Amateur film 

making clubs established throughout the republic joined propagandistic efforts, set up courses for 

motion picture operators in villages, and engaged in educational activities through scriptwriting 

and music workshops, as well as debate clubs. Experimental cinema workshops were gaining 

popularity: students were learning the subtleties of cinematographic professions – the art 

of acting, the craft of camerawork, the ingenuity of film directing. Several motion pictures filmed 

by amateurs were screened all over the country. Some of the amateur film makers who completed 

such courses enjoyed the opportunity of working in professional cinematography. 

Keywords: film history, amateur cinema, cinematography, the USSR, VUFKU. 

У 1924 р. комуністи, Асоціації Революційної Кінематографії (АРК) і Головполітосвіти 
Наркомосу звернулися до агітпропвідділу ЦК ВКП(б) з пропозицією створити Товариство Друзів 
Радянського Кіно (ТДРК). Установча конференція ТДРК відбулася 12 листопада 1924 р. в Москві. 
Одним із завдань ТДРК мало стати «залучення в сферу радянської громадськості режисерів, 
сценаристів та інших працівників кінематографії», «наближення кіно до робітників і селянським 
масам, боротьба з проникненням у свідомість глядачів впливу буржуазної і дрібнобуржуазної 
ідеології». З цією метою ТДРК мало провести широку кампанію по залученню робітників і селян 
в суспільство, сприяти зростанню «ідеологічно здорових художніх молодих сил, особливо сприяючи 
висуненню комуністів і комсомольців на сценарну, режисерську та операторську роботи». 

Просвітня діяльність Товариства мала чітку соціальну спрямованість і мусила «піднятися 
до рівня найважливіших політичних, державних завдань, сприяти підвищенню культурного рівня, 
свідомості робітників і селян». Планувалося, що суспільство буде працювати в тісному контакті 
з партійними, державними, профспілковими, комсомольськими організаціями, а також 
з професійною організацією кінематографістів АРК. Пропагувати радянські фільми, влаштовувати 
їхні перегляди та обговорення. 

Статут ТДРК був затверджений Народним комісаріатом внутрішніх справ РРФСР 24 липня 
1925 р. і розповсюджувався територію РРФСР – надалі до його затвердження Раднаркомом СРСР. 
Відповідно до статуту організація ТДРК в інших республіках могла здійснюватися самостійно. 
У статуті чітко визначалися цілі і завдання суспільства: 

«1. ТДРК ставлять собі завданням об’єднання трудящих РРФСР в організацію, що має метою: 
а) всесвітнього сприяння будівництву радянського кіно як знаряддя освіти мас, пропаганди 

ідей комунізму та радянського будівництва; 
б) боротьби проти проникнення в кіно явної та замаскованої пропаганди буржуазної або 

дрібнобуржуазної ідеології; 
в) наближення кіно до робітників і селянських мас. 
2. У здійснення цих цілей ТДРК ставить перед собою такі практичні завдання: 
а) ознайомлення широких трудящих мас із роллю та значенням кіно і його завданнями 

в Радянському Союзі шляхом влаштування лекцій, доповідей, виставок і з’їздів, поширення 
кінолітератури, плакатів тощо; 
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б) ознайомлення мас з кінотехнікою, кіновиробництвом і радянським кінобудівництвом, а 
також вивчення ставлення мас (критичне обговорення фільмів у селі, на фабриках, заводах, серед 
червоноармійців); 

в) активне сприяння розвитку кінопромисловості; 
г) сприяння розвитку мережі стаціонарних і пересувних кіноустановок для робітничих і 

селянських мас, шкіл і частин Червоної армії та флоту; 
д) сприяння всім науковим пошукам, що стосуються кіно; 
є) сприяння створенню наукового та освітнього кінематографа. 
3. ТДРК має такі права: 
а) організовувати лекції, демонстрації картин, виставки і з’їзди, присвячені питанням 

радянської кінематографії, а також влаштовувати збори для колективно-критичного опрацювання 
демонстрованих картин; 

б) видавати різну літературу, листівки, плакати тощо про кіно; 
в) улаштовувати конкурси як на технічні поліпшення кіно, вироблення конструкцій, 

придатних для умов СРСР, так і на кіносценарії тощо». 
З метою популяризації технічних знань в галузі кінематографії серед членів ТДРК 

планувалося відкриття спеціальних гуртків. Такі гуртки передусім вирішили створювати лише в тих 
організаціях ТДРК, де є достатня кількість практичних працівників, зайнятих у кіновиробництві 
(Москва, Ленінград, Одеса, Київ тощо). 

3 квітня 1926 р. на пленумі Ради товариства головою правління був обраний 
Ф. Дзержинський. У своїй промові Дзержинський висунув гасло ТДРК – «Кіно в село і робочі 
квартали»1. У роботі ТДРК також брали участь Дзиґа Вертов, В. Киршон, В. Туркін та ін. 
На пленумі зазначалося, що за рік роботи в осередках ТДРК складалося близько 40000 членів, а 
кількість низових осередків зростає з кожним днем. 

В Україні ТДРК отримало дуже швидкий розвиток. Активну участь у роботі організації брали 
Олександр Довженко, Амвросій Бучма, Олександр Корнійчук, Арнольд Кордюм, Микола Бажан та 
інші майстри української культури. З 1928 р. ТДРК видає «Кіногазету», яка є його власним органом. 
Саме в ТДРК формуються Лазар Юдін, Михайло Слуцький, Лазар Френкель, Олексій Панкратьєв, 
Олексій Мишурин і відомий у цій плеяді Леонід Луков. У кіноательє Харківського 
електромеханічного заводу Луков знімає свої перші короткометражки знімною кінокамерою 
«Йдемо в майбутнє», «Більшовицька весна», «Шлях перемог». Разом з групою комсомольців він 
ставить фільм «Корінці комуни», випущеної в прокат у квітні 1930 р. У Харкові члени ТДРК 
випускають щомісячний хронікальний «Екран-журнал», а в Києві та Одесі – «Піонерський екран»2. 

Перша організація ТДРК була створена в Одесі в травні 1925 р. за ініціативою працівників 
Одеської кінофабрики. У проекті статуту одеського ТДРК з-поміж завдань, поставлених перед 
суспільством, було всесвітнє сприяння будівництву радянського кіно, як «знаряддю освіти мас, 
пропаганди ідей комунізму і радянського будівництва», боротьба проти проникнення в кіно «явної і 
замаскованої пропаганди буржуазної і дрібнобуржуазної ідеології», наближення кіно до робітників, 
і селянських мас шляхом організації широкої культурно-освітньої роботи з фільмом, поширення 
кінолітератури, проведення громадських переглядів тощо. У листопаді одеське ТДРК організовує 
тримісячні курси кіномеханіків для села. 

Другий випуск курсів кіномеханіків в квітні дав 30 фахівців. В цей же час ТДРК займається 
розробкою проекту організації в Одесі кіностанції з обстеження кінонатури, і експериментальної 
лабораторії при ній – з вивчення та обробці типажу. Співробітники кіностанції мали фіксувати і 
систематизувати в спеціальних альбомах фотографії місцевостей з докладними описами 
можливостей використання цих пейзажів у кіно. Усе це, на думку ініціаторів створення кіностанції, 
мало значно полегшити роботу кіноорганізацій, скоротити час постановок, витрати тощо. Станом на 
1 червня 1926 р. в балансі одеського ТДРК значилося в приході 4550 карб. 72 к., у витраті 
3807 карб., а в залишку 643 карб. 72 к.3. 

З 15 липня 1927 р. в Одесі розпочався прийом заяв на другий набір на курси кіномеханіків. 
Заняття мали розпочатися 1 серпня. Термін навчання – шість місяців. Правління ТДРК також 
вирішило влаштувати кампанію збирання коштів на будівництво літака «Кінопрацівник України». 
                                                      
1 Ф. Э. Дзержинский и киностроительство (1926). Театр – музика – кіно, 36, 1. 
2 Госейко, Л. (2005). Історія українського кінематографа (1896–1995). Київ: KINO-КОЛО, 53. 
3 Одесса (1926). Советское киноискусство, 6/7, 24. 
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Крім того, затверджено положення про навчально-експериментальну секцію «Кіномол», яка мала 
на меті навчальну й експериментальну кінороботу для створення радянських фільмів. Колектив вів 
заняття з техніки акторської виразності, техніці руху, енциклопедії кіно, психології та ін. 

У грудні 1927 р. відбулася перереєстрація членів ТДРК і вибори нового правління. Також 
у цей час розгорнула свою роботу Сценарна секція. Продовжив свою роботу дискусійний клуб, при 
якому організовано колектив кінопропагандистів і рецензентів. У завдання колективу входило 
керівництво дискусіями, пристрій вечорів поглибленого аналізу композиції кінокартини, розробка 
принципових положень радянської кінокритики, обслуговування осередків ТДРК. Колектив 
пропагандистів ТДРК також припускав розгорнути широку роботу по кінопросвітництву в робочих 
клубах. І запланував лекції на теми «Як робиться кінокартина», «Дефекти кінопроекції» та ін. 
Надалі була організована музична секція, яка займалася теоретичними та практичними питаннями 
музичної ілюстрації в кіно. 

У березні 1928 р. відбулася третій випуск слухачів курсів сільських кіномеханіків, 
організованих одеським ТДРК. З 95 слухачів, які закінчили курси, 50 отримали кваліфікацію 
кіномеханіка першого розряду і 43 – другого1. 

У середині квітня 1928 р. в Одесі було заплановано скликання Всеукраїнського з’їзду ТДРК. 
На з’їзді планувалося підвести підсумки роботи суспільства в Україні, обрати Всеукраїнське 
Центральне правління ТДРК, роль якого до цього, за пропозицією Центральної Ради ТДРК в Москві 
була делегована Одеському ТДРК. Також на з’їзді планувалося виробити подальші організаційні 
форми роботи. 

Почин одеситів виявився вдалим, і в пресі все частіше висловлюється думка про необхідність 
відкриття Всеукраїнського ТДРК в Харкові. Надалі заговорили про необхідність організації ТДРК і 
в Києві. Я. Галин на сторінках київського журналу «Театр – музика – кіно» зокрема зазначав: 
«Здавалося б, що таке культурне місто як Київ, що нараховує більше десятка заповнюваних щодня 
кінематографів, що має кінотехнікум, фотокіновідділення при Художньому інституті, відділення 
ВУФКУ мало давно організувати ТДРК. Насправді ж далі двох-трьох заміток на сторінках місцевої 
преси питання про організацію ТДРК у нас не рушив»2. 

У середині 1920-х рр. все частіше звучить критика в бік ВУФКУ про небажання відомства 
налагоджувати нормальні взаємини з місцевими організаціями працівників мистецтва і ТДРК. 
ВУФКУ не тільки не допомагало розвитку кіногромадськості навколо ВУФКУ, але й гальмувало 
роботу ТДРК в Одесі, яке навіть змушене було звернутися за підтримкою до московської 
кіногромадськості3. Так, Пленум ВУК Робмису визнав, що ВУФКУ досі не шукало зв’язку 
з радянською громадськістю, зокрема з радянськими літературними мистецькими організаціями4. 

Після зміни складу правління ВУФКУ відомство почало кампанію за організацію в Києві 
керівного кіногромадського центру – Всеукраїнського ТДРК. Хелмно і його команда критикувалися 
за низку помилок у сфері ідеологічно-художнього керівництва. Низький рівень української 
кінопродукції пояснювався відвертістю ВУФКУ від культурних організацій та широкої робітничої 
та сільської громадськості. У пресі зазначалося, що після зміни правління відбувся перелом 
у політиці ВУФКУ, яке стало на шлях тісної співпраці з громадськістю, і що, всі хто зацікавлений 
у розвитку молодої української кінематографії – «повинні об’єднатися і всіляко сприяти організації 
навколо ВУФКУ культурних сил і всіх друзів радянського кіно». В Києві в серпні 1927 р. відбулася 
нарада представників всіх кіногуртків та осередків ТДРК, кіносемінару імені Лисенко, Художнього 
інституту, Київського театрального технікуму, Агітпропу і ВУФКУ. Нарада постановила негайно 
приступити до організації в Києві центру Української культури – ТДРК. На нараді було обрано 
оргбюро у складі 13 осіб, і робоча трійка у складі голови О. Шуба, заступника Л. Могилевського 
і секретаря Г. Затворницького5. 

Всеукраїнське ТДРК ставило за мету об’єднати трудящих України, які зацікавлені в розвитку 
української кінематографії: 

«А) Всіляко допомагати будівництву радянського кіно, як знаряддю освіти мас, пропаганди 
ідей комунізму і радянського будівництва. 

                                                      
1 Выпуск слушателей курсов киномехаников ТДРК (1928). Театр, клуб, кино, 35, 17. 
2 Галин, Я.Д. (1926). Организуйте ОДСК! Театр – музика – кіно, 17, 1. 
3 Могилевський, Л. (1927). За кіно-суспільність. Кіно, 23/24, 10; Майорська, Р. (1928). За ТДРК. Радянське 
мистецтво, 18, 18.  
4 В. К. (1926). Кіно. Культура і побут, 51/52, 6. 
5 ВУФКУ и кинообщественность (1927). Театр, клуб, кино, 13, 12; Організація ТДРК (1927). Кіно, 15/16, 13. 
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б) Боротьбу проти явної і замаскованою пропаганди буржуазної, або дрібнобуржуазної 
ідеології в кіно. 

в) Наближати кіно до робітничих і селянських мас, то що. 
Щоб здійснити цю мету, ВУТДРК має такі практичні завдання: 
а) Знайомити маси з кінотехнікою, кіновиробництвом і радянським кінобудівництвом, 

обраховуючи вимоги кіноглядача міста і села. 
б) Знайомити широкі трудящі маси з роллю і значенням кіно і його завданням на Україні 

влаштовуючи лекції, доповіли, виставки і з’їзди, поширюючи кіно- літературу, плакати тощо 
в) Активно допомагати розвитку кінопромисловості. 
г) Впливати на ідеологічно художню лінію виробництва. 
д) Допомагати всім науковим винаходам в галузі кіно. 
е) Допомагати організації наукового та освітнього кіно». 
У березні 1928 р. в Києві відбулася перша окружна конференція ТДРК, скликана Оргбюро 

ТДРК. У роботі конференції взяло участь більше 150 делегатів. Конференція заслухала доповідь 
голови правління ВУФКУ про роботу ВУФКУ, який викликав бурхливі дебати, а також доповідь 
представника Оргбюро Лазорішака про організацію ТДРК, про цілі і завдання і важливості цієї 
організації у справі допомоги будівництву українського кіно. Після прийняття резолюції 
конференція обрала постійне Правління ТДРК Київщини в кількості 23 чоловік. Президія була 
обрана у складі: голова – Лазорішак (партійний працівник), заступник – Т. Бенін (зав. Політосвіти), 
Л. Могилевський – (секретар ВУФКУ); члени Президії: О. Шуб (ВУФКУ), Савченко («Пролетарська 
Правда»), Іванісова (Театральний технікум)1. 

Київське відділення ТДРК намітило основні шляхи свого розвитку: 
«1. Знайомство широких трудящих мас Київщини з роллю і значенням кіно і досягненнями 

радянської, зокрема української кінематографії. 
2. Вивчення вимог і запитів глядача-робітника, селянина службовця. 
3. Рішення разом з ВУФКУ питання, щоб створити і поширювати дитячий, юнацький, 

сільський, виробничий культурфільми. 
4. Широке розгортання справи фотокіноаматорства, ознайомлення працюючих Київщини 

з кінотехнікою та виявлення відповідних кадрів молоді, що б поповнювали лави кінопрацівників 
(режисерів, акторів, операторів). 

5. Поширення мережі робітників, сільських, дитячих і червоноармійських театрів. 
6. Рішення організаційних питань, в мережі низових осередків, зв’язку з ними, їх участі 

в роботі секцій Правління та у фінансових справах». 
За перші два місяці роботи суспільство налагодило зв’язок з ТДРК РРФСР, з окртовариствами 

в Маріуполі, Вінниці, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, з осередками в Сумах, Прилуках, Тульчині, 
Житомирі, Фастові, Жмеринці та ін. Також Київське ТДРК отримувало листи з проханням дати 
вказівки з організації осередків ТДРК. За чотири місяці існування суспільство налічувало більше 
1000 членів2. 

У 1928 р. ТДРК в Україні починає широко розгортати свою роботу. Організовується ТДРК 
в Маріуполі у складі 20 осіб. За рік ця група збільшилася до 600 членів, об’єднаних у 8 осередків. 
Були придбані кінознімальний і проекційний апарати для практичної роботи, відкриті курси 
кіномеханіків, на які відряджалися селяни тих сіл, у яких були стаціонарні кіноустановки. 

У 1929 р. в республіці налічувалося 19 організацій ТДРК, а менш ніж через два роки – уже 
164, що охопили кінороботою 150 000 осіб3. 

Однак до роботи ТДРК було чимало нарікань. Переважно через те, що ВУФКУ мало уваги 
звертало на цю громадську організацію і не проводило вечорів з представниками правління, 
з доповідями для громадськості про стан справ в українській кінематографії. Ще однією не менш 
важливою причиною незадовільної роботи ТДРК була відсутність необхідного фінансування. 

20 травня 1929 р. закінчив свою роботу Перший з’їзд Товариств друзів радянського кіно. Цей 
з’їзд підвів підсумки діяльності організації кіногромадськості і намітив чергові завдання 
з розгортання роботи, з метою «всебічно допомогти радянської кінематографії у тій великій роботі, 
                                                      
1 Перша Київська округова конференція друзів радянського кіна (1828). Нове мистецтво, 5, 5; 
Перша Київська округова конференція друзів радянського кіна (1928). Культробітник, 5, 12. 
2 Добровольський (1928). Хроніка ТДРК. Кіно, 7, 2; Майорська, Р. (1928). За ТДРК. Радянське мистецтво, 18, 18.  
3 Шимон, А.А. (1961). Самодеятельная кинематография. Xарьков, 8. 
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яку вона проводить». З’їзд також юридично оформив розрізнені організації ТДРК, які були 
засновані в Україні. 

З 12 по 19 грудня 1929 р., з ініціативи харківського ТДРК і ХОРПС з метою «широкої 
популяризації досягнень радянської і зокрема української кінематографії» проходив Тиждень 
українського кінокультури. Для участі в урочистостях до Харкова приїхали режисери О. Довженко, 
Дзиґа Вертов, А. Кордюм, сценаристи М. Бажан, Антоненко-Давидович та ін. У програмі Тижня 
демонструвалися кращі українські фільми, а також був організований диспут з питань розвитку 
кінематографії. 

Діяльність ТДРК обмежувалося лекційної і навчальною роботою, кінопереглядами 
з обговореннями і підготовкою сільських кіномеханіків. Важливе місце в діяльності товариства 
займало фото- і кіноаматорство. При ТДРК організовувалися Кінематографічні експериментальні 
майстерні (КЕМ), у яких брали участь переважно студенти, та Кінематограф робітничої молоді 
(Кіноробмол). 

Перша КЕМ була організована в Ленінграді при Півзахкіно Ф. Ермлером та Е. Іогансоном 
23 листопада 1924 р. Гасло Ленінградського КЕМ: «Політичність мистецтва, колективність 
творчості на службі класових інтересів, здатність кожного бути членом творчого колективу КЕМ». 
У параграфі 4 «Основних положень» КЕМ зазначалося: «ми не маємо вчителів у минулому, 
не знаємо шкіл і течій, до яких приєднаємося; ми насамперед винахідники класового відображення, 
згідно з класовим завданням». За нетривалий час КЕМ здійснив три оправи: «Скарлатина» 
(науковий фільм, 500 м.), «Старе і нове» – (сучасно-побутовий, 1 500 м.), «Справжній чекіст» 
(пригодницький, 2 000 м.)1. 

В Україні КЕМ організовували на два роки пізніше. У 1926 р. в Києві, з ініціативи студентів 
Художнього інституту і Музично-драматичного інституту ім. Лисенко, була організована група 
кіномолоді що поставила своєю метою створити постійний знімальний колектив. За три роки роботи 
за підтримки київського ТДРК, майстерня провела 250 лабораторних занять, поставила 
24 експериментальних досвіду (аналіз тектоніки, жанру, соціально-класового визначення масок-
типів кіно, систем виховання натурматеріалу в кіно тощо). Роботу київської КЕМ очолив режисер 
Гліб Затворницький. Крім нього, до керівного складу входили професор В. Підгаєцький, 
Г. Семенович і П. Єзерський. Трохи пізніше організовано одеську КЕМ під керівництвом режисера і 
сценариста Олександра Перегуди, яка мала «знаходити зміст і форми радянського кіно». До складу 
майстерні входили кіноробітники та студенти кінотехнікуму. 

Київські кіноаматори в 1927–1929 рр. зняли кілька ігрових і хронікальних фільмів: 
короткометражну картину «Сон звичайної людини» (1927 р.), культурфільми «Вчися плавати» 
(1928 р.), ігровий короткометражний фільм «Піковий валет» (1928 р., реж. Г. Затворницький, про 
ворожнечу двох братів у прикордонній зоні), «Дайош!» (1929 р., реж. Г. Затворницький, кінофрагмент 
на тему громадянської війни в Україні). Спеціальна комісія правління ВУФКУ, схваливши картину 
«Даєш», визнала можливим використовувати КЕМ на кіновиробництві. Також КЕМ розробляла 
фільми-каталоги на актуальні теми (антирелігійність, бюрократизм, соціальна гігієна, безробіття й 
українізація). Цей експеримент мав установити новий жанр кіно – «позаігрову фільму». 

Окрім цієї роботи, колектив КЕМ організував при київському ТДРК Кіноробмол, метою якого 
була підготовка кваліфікованих інструкторів низових осередків ТДРК. У 1927 р. колектив 
київського Кіноробмола поставив культурфільми «Місто» (реж. Л. Френкель; опер. А. Шимков) і 
«Пошта» (реж. Ф. Артем’єв; опер.: А. Гафт, Б. Івашкевич). У 1928 р. експериментальна група 
фотокіноаматорської секції київського ТДРК поставила кіноновелу «Людина з хлібом» (про життя 
перших сільських комунарів). 

На тлі киян, досягнення одеських кіноаматорів виглядали скромніше. Одеське ТДРК 
обмежилося зйомкою документальних сюжетів. У 1927–1928 рр. було знято кілька сюжетів. 
Дебютували одеські кіноаматори зйомкою сюжету «Святкування 1-го травня в Одесі» (1927 р., 
сюжет демонструвався у російському «Радкіножурналі»). Восени цього ж року одеське ТДРК разом 
із Всеукраїнським товариством робочої ініціативи приступило до зйомок документального фільму 
присвяченого робітникові винахідництва. У 1928 р. вийшли дві документальні роботи: «30-річчя 
добровільного пожежного товариства», знята за замовленням Одеського пожежного товариства і 
навчальна картина «Товариш з райкому» (реж.: А. Яблонський і М. Юдін; опер. Б. Небіліцкій). 

                                                      
1 Грабарь, Л. (1825). КЭМ. Кино-неделя, 1, 25. 
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Найбільш плідними виявилися харківські кіноаматори. У 1929 р. при Окружному ЛКСМ 
України та харківському ТДРК був організований колектив робітничої молоді Кіноробмол, що 
складався переважно з молодих робітників харківських підприємств, які ставили собі за мету 
підготовку працівників радянського кіно. Харківський Кіноробмол складався з 30 осіб. У 1929 р. 
виходять дві документальні стрічки «VІІ з’їзд ЛКСМУ» (реж. Я. Печьорін) і «Комсомолія 
в Харкові» (про роботу Харківського окружкому комсомолу). У 1930 р. режисер-аматор Л. Луков 
спільно з оператором Київської кінофабрики А. Козаковим підготував три монтажних фільми: 
«Більшовицька весна» (про підготовку до весняної посівної кампанії), «Шлях перемог» 
(присвячений Червоної армії), «Крокуємо у майбутнє» (про участь комсомолу України в боротьбі 
за виконання завдань першого року п’ятирічки). 

Також Леонід Луков був і ініціатором зйомки силами харківського Кіноробмола ігрової 
картини «Накип» (1930 р., реж.: Л. Луков, Г. Старчевський; опер. М. Гумберт, про боротьбу 
комсомольців з пристосуванцями, що бажали захопити керівні пости у вузі). Картина крейди 
винятковий успіх і вийшла в широкий прокат. 

Серед досягнень харківських кіноаматорів необхідно згадати перший об’ємний анімаційний 
фільм «Полуничне варення» спільного виробництва Київської кінофабрики і харківського ТДРК 
(1929 р., реж. і худ.-мульт.: Б. Зелігер, Т. Злочевський, Д. Муха; екранізація народної української 
казки про пригоди двох малюків і ведмедика, які прагнули спробувати полуничне варення). 

Також українські кіноаматори випускали документальні кіножурнали. Кіноаматори Харкова 
випускали загальноміський хронікальний «Екран-журнал», Києва та Одеси – «Екран піонера». 

Однак діяльність Кіноробмола не завжди отримувала підтримку ВУФКУ. Комсомольські 
видання неодноразово повідомляли про негативне ставлення кіновідомства до організації 
молодіжних кінооб’єднань. Незважаючи на те що Агітпроп ЦК КП(б)У визнав доцільність 
існування молодіжних кіноколективів, ВУФКУ жодним чином не сприяло роботі кіноробмолів1. 

До 1929 р. в Україні не було Центральної Ради ТДРК. Суспільство існувало тільки на місцях, і 
Окружні ради працювали кожен на свій ризик і страх, без загального керівництва. У 1929 р. було 
організовано Всеукраїнське Оргбюро для скликання і проведення Всеукраїнського з’їзду ТДРК і 
виборів Всеукраїнської ради. Оргбюро було укладено договір з центральним правлінням ВУФКУ, 
за яким кіновідомство зобов’язувалося в один із понеділків в січні або лютому надати ТДРК всі свої 
комерційні кінотеатри по Україні зі всією апаратурою і електроенергією та надати необхідні фільми. 
Працювати в кінотеатрах мусили безкоштовно члени ТДРК. 

Якщо проаналізувати зв’язок кінопроцесу з громадськістю, то його варто розділити на два 
періоди. Перший період – це коли навколо ТДРК концентрувалися «елементи хворі на кіноманію», 
що стали своєю метою зробити собі кар’єру в кіно. І другий – коли з часом ТДРК позбулося 
подібного роду публіки і почало активно залучати робітників, революційну інтелігенцію та 
представників села. I з’їзд ТДРК у 1929 р. визначив основний напрям діяльності суспільства – 
робити ставку на активіста-робітника й активіста-селянина, які «будуть нести в маси культуру кіно 
й таким чином підносити кінематографію на вищий щабель, допомагаючи їй у повсякденній 
практичній роботі». Також з’їзд одноголосно заявив: «Нам потрібні не кіномани, не кіноневдахи, 
не випадковий елемент, а трудящі маси, що прагнуть культури й самі активно беруть участь 
у культурному будівництві»2. 

Після закінчення громадянської війни і початком культурного будівництва радянська влада і 
партійні органи пильно стежили за розвитком кінематографічної галузі. З метою залучення в сферу 
радянської громадськості режисерів, сценаристів та інших працівників кінематографії, в 1925 році 
агітпропвідділ ЦК ВКП(б) створив ТДРК. Головним завданням товариства був контроль 
за ідеологічної і художньої лінією кінематографії з метою наближення кіно до робітників і 
селянських мас, боротьбою з проникненням в свідомість глядачів впливу буржуазної 
і дрібнобуржуазної ідеології. Для цього суспільство постійно влаштовувало громадські перегляди і 
обговорення найбільш цікавих з його точки зору картин, різноманітні лекції. 

Поряд з просвітницькою діяльністю ТДРК організовувало курси кіномеханіків для села, 
сценарні секції і стояло у витоків розвитку аматорської кінематографії та фотографії. При ТДРК 
організовувалося Кінематографічні експериментальні майстерні (КЕМ), у яких брали участь 

                                                      
1 М-н. (1929). ВУФКУ виступає проти кіноробмолу. Комсомолець України, 22, 3. 
2 Не кіномани, а кіноборці: [Ред. ст.] (1929). Кіно, 9/10(56/57), 1. 
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переважно студенти та Кінематограф Робітничої молоді (Кіноробмол). Також була зроблена спроба 
об’єднання трудящих, зацікавлених у розвитку українського кінематографа. У кінці 1920-х років 
майже в усіх великих містах України працювали відділення Всеукраїнського ТДРК. Однак 
діяльність Кіноробмола не завжди отримувала підтримку ВУФКУ. Комсомольські видання 
неодноразово повідомляли про негативне ставлення кіновідомства до організації молодіжних 
кінооб’єднань. Незважаючи на те що Агітпроп ЦК КП(б)У визнав доцільність існування 
молодіжних кіноколективів, ВУФКУ не сприяло роботі кіноробмолів, оскільки не вважало їхню 
роботу серйозною. 
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The article deals with three stages of transformation of newspaper “Vilne Zyttja” in the period 

of social changes of 1990-1991 that look like evolutionary processes with some controversy and 

drama. Each preliminary stage is advisable to consider being the basis for the next one. Such 

continuity ensured that only in a few years Ternopil press has successfully overcome reliance on 
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external signs and of the subject of publications, but also, to some extent, affected the language 
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Демократичний рух у Західній Україні, у тому числі й на Тернопільщині, починаючи з 1989 р., 
а особливо у 1990-1991 рр., все більше набирає національного забарвлення. Перебудова з її 
відносною демократизацією і пом’якшенням політичного клімату стала живильним середовищем 
для пробудження національного духу, для визрівання умов, які забезпечували реалізацію прагнень 
народів до самостійності і незалежності. Це не могло не знайти свого вираження і в тогочасних 
друкованих ЗМІ. 

У 1990 році у межах Тернопільської області видавалося дві обласні газети “Вільне життя” 
(орган обкому Компартії України (КПУ) та обласної ради), “Ровесник” (орган обкому Ленінської 
комуністичної спілки молоді України (ЛКСМУ), новостворені міська газета “Тернопіль вечірній” 
(березень 1990 р.) – орган міському КПУ і міської ради та обласна газета “Відродження” (жовтень 
1990 р.) – видання обласної ради, 16 районних газет, а також кілька багатотиражок, органів 
парткомів великих підприємств та інформаційно-рекламне видання “Тернопільський Вісник”. Отож, 
перший етап декомунізації можна означити як тематична трансформація, тобто, починаючи десь від 
середини 1986 року (після Чорнобильської катастрофи) поява на газетних шпальтах нових, раніше 
замовчуваних тем і проблем. Але якщо у 1986 році це була переважно екологічна тематика, пізніше 
краєзнавча й історична, що стосувалася, так званих, “білих плям” в історії, то на межі 1989-
1990 років це вже була тематика національно визволних змагань, репресованої греко-католицької 
церкви, заборонених при радянській владі історичних постатей. У 1990 році, залишаючись органами 
компартійних комітетів (за винятком “Тернополя вечірнього”, що рішенням сесії Тернопільської 
міської ради позбувся компартійного співзасновництва у липні) тернопільська преса уже вільно 
висвітлювала теми актуальної політичної боротьби, даючи висловитися представникам не лише 
компартіії, а й національно-демократичних сил. Тенденцією того часу також було зростання 
критичних публікацій, спрямованих проти рішень влади та її виконавських структур. 

Метою цієї статті є прослідкувати етапи декомунізації преси в період суспільних змін 1990-
1991 років на прикладі газети “Вільне життя”. 
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Актуальність дослідження зумовлена: по-перше, важливістю вивчення особливостей 
декомунізації друкованих ЗМІ для глибшого розуміння проблем і стану української преси сьогодні; 
по-друге, відсутністю системних досліджень на цю тематику та багатовимірністю й 
неоднозначністю процесу декомунізації ЗМІ у постоталітарних та постколоніальних суспільствах 
Східної Європи; по-третє, феноменом газети “Вільне життя”, яка на відміну від обласних газет, 
органів обкомів КПУ, інших двох галицьких областей України – львівської “Вільної України” та 
івано-франківської “Прикарпатської правди” – не лише не припинила вихід після проголошення 
Україною незалежності (1991 р), а й стала незалежним, успішним виданням. 

На наш погляд, витоки феномену “Вільне життя” беруть початок у трьох етапах 
трансформації видання, що почалися ще у другій половині 1980-х. Поштовх трансформаційним 
процесам у пресі надала, з одного боку, оголошена в СРСР у 1985 році “перебудова”, з іншого – 
катастрофа на Чорнобильській АЕС, що, окрім іншого, викликала невдоволення частини 
українського суспільства рівнем тогочасних засобів масової інформації (ЗМІ). Під впливом якісно 
нової суспільно-політичної ситуації в мережі друкованих ЗМІ наприкінці 1980-х рр. розпочалися 
позитивні зміни. Передусім вони стосувалися “внутрішнього насичення” газет і журналів, на 
сторінках яких почали з’являтися нові рубрики та незвичні для минулих часів “живі” матеріали, 
присвячені актуальним проблемам. Упродовж 1985-1987 рр. простежується зростання кількості 
критичних публікацій, що підтверджує й котент-аналіз. 

Застосувавши цей метод, при якому не лише кількісний підрахунок дає підстави зробити 
об’єктивні висновки щодо спрямованості матеріалів за кількістю уживань одиниць аналізу, а також 
“внаслідок вивчення того, чи трапляється і в якому контексті важлива, оригінальна категорія 
взагалі” [91, с.140], можемо прослідкувати динаміку зростання критичних публікацій у ВЖ 
впродовж 1985-1987 рр. Фіксуючи заголовки, в яких присутній критичний контент (категорія – 
“проблема”), і частоту вживання яких у газеті впродовж якогось терміну легко підрахувати, ми 
отримали наступні результати: 

жовтень-грудень 1985 р. – 38 публікацій; 
жовтень-грудень 1986 р. – 93 публікації; 
жовтень-грудень 1987 р. – 157 публікацій. 
Проте в перші роки проголошеної зверху “перебудови” й політики “гласності”, починаючи 

із весни 1985-го і до початку 1989-го, публікації офіційної преси в Україні, в тому числі 
на Тернопільщині, не виходили за межі компартійної риторики і стосувалися лише окремих 
недоліків у економічній сфері. 

Прикладом неоперативності, консервативності друкованих ЗМІ зазначеного періоду є 
висвітлення на сторінках тернопільських газет трагічної події – аварії на Чорнобильській АЕС. 
Як відомо, аварія сталася у ніч на 26 квітня 1986 року, а перша згадка про неї у “Вільному житті” 
опублікоано лише 9 травня “До подій на Чорнобильській АЕС”. До того ж це був передрук 
матеріалу ТАРС за підписом “У прес-центрі МЗС СРСР” (№ 91). Загалом упродовж першого етапу 
трансформації преси інформація про аварію на Чорнобильській АЕС у газеті “Вільне життя” 
подається дозовано із характерною риторикою применшення наслідків катастрофи, в окремих 
публікаціях наголошується на “підривному характері діяльності деяких західних радіоголосів 
у намаганнях очорнити Радянський Союз, грубо ігноруючи факти” (№ 91). 

Аварія на Чорнобильській АЕС і пізніші події, пов’язані з усуванням її наслідків, 
сколихнувши суспільну свідомість в усій Україні, у тому числі й на Тернопільщині, пожвавили 
інтерес до екологічної, природоохоронної тематики. І все ж у перші роки після проголошення 
політики гласності зрушення у системі друкованих ЗМІ відбувалися досить мляво. 

Криза партійної диктатури спричинила кризу, хоч і повільну, інституції цензури. У країні 
почав розвиватися потужний рух за утвердження права суспільства на свободу слова. Розпочата 
наприкінці 1987 р. нова хвиля реабілітації жертв політичних репресій, призупинення дії статті 70 
(про антирадянську агітацію) та статті 190/1 (про сприяння антирадянській агітації) створили 
позитивний ґрунт для виникнення на теренах СРСР передвісників багатопартійності – активних 
громадських рухів. Іще влітку 1988 р. нечисленні неформальні товариства й організації в Україні 
робили тільки перші кроки в напрямку самоорганізації. Вже наступного року український рух став 
масовою суспільно-політичною силою. 

Розгортання нового етапу демократизації в Україні пов’язане із виникненням у Києві 
за аналогом Народних фронтів республік Прибалтії – Народного Руху України. Спочатку він 
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називався Народний Рух України за перебудову і був створений за участі відомих в Україні діячів 
культури – письменників, учених та ін. 

Після виборів до Верховної Ради 1989 р. й особливо після березневих 1990 р. виборів 
до місцевих рад усіх рівнів у суспільстві все виразніше проявляються ознаки реальної демократії, 
прагнення до утвердження плюралізму думок. “Гра була прихованою, але сторони прекрасно 
розуміли, до чого йдеться. Тому ініціатори лукавили, приховуючи за обтічною, перебудовною 
фразеологією справжню, хоч і потаємну мету, у якій навіть собі боязко було признатися, – мету 
здобуття Україною самостійності…” 1 

Переломним у плані реального початку тематичної трансформації стало висвітлення подій 
30 липня 1989 р. і для газети “Вільне життя”. Багатотисячний несанкціонований мітинг, що відбувся 
того дня у Тернополі, виявився настільки потужним інформаційним приводом, що його неможливо 
було проігнорувати навіть консервативному компартійному виданню, яким була тоді газета. Проте, 
на відміну від деяких інших обласних видань, зокрема львівської “Вільної України”, “Вільне життя” 
у перших публікаціях про організовані національно-демократичними силами акції не зайняла 
однозначно негативної позиції. Так, про події 30 липня газета відгукнулася добіркою листів, мабуть, 
організованих редакцією, в яких був не лише осуд, а й намагання знайти відповіді на питання, чому 
так відбулося (№ 153). 

У номері за 12 серпня 1989 р. “Вільне життя” уперше вміщує матеріал про жертви сталінських 
репресій – спогади колишнього політв’язня Г. Барана “У зв’язку з відміною смертної кари” (№ 155), 
які газета друкує з продовженням. У номері за 13 серпня публікує інтерв’ю Г. Садовської з одним із 
організаторів панахиди, що 30 липня переросла у несанкціонований мітинг, – письменником 
М. Левицьким “Уроки історії: що беремо для себе?” (№ 156 ). У цій публікації ВЖ під новою 
рубрикою “Діалоги” вперше оприлюднює відмінний від офіційного погляд на події. Водночас її 
супроводжує добірка листів “З редакційної пошти” із нагадуванням “Ще раз про події 30 липня 
в Тернополі”, у яких подана однозначно негативна оцінка того, що відбувалося під час панахиди й 
мітингу, у який вона переросла. Так, автор одного із листів В. Дулиш пише: “Деякі політизовані 
неформальні об’єднання та рухи, галасуючи повсюдно про сталінські репресії, повністю 
замовчують, а то й виправдовують терор, який чинили українські буржуазні націоналісти під жовто-
блакитним прапором і тризубом… Перебудову нам здійснювати не під жовто-блакитними 
прапорами і не з націоналістичними гаслами” (№ 156). Натомість у інтерв’ю М. Левицького 
читаємо: “Не забуваймо, рух, який потім переріс в бандерівський, мельниківський та інші рухи, 
почався задовго до 1939 року… Він тоді був патріотичний рух. І його теж треба оцінювати 
не з одного боку. Тут були і патріоти, які потім опинилися в сталінських катівнях… З окупантами 
билися й ті, кого ми називаємо нині бандерівцями” (№ 156). 

Наприкінці публікації подано зауваги “Від редакції”, де простежується намагання зайняти 
нейтральну позицію, вгамувати пристрасті: “Хочеться вірити, що після емоційних, нерідко 
перебільшених то в один, то в інший бік оцінок громадянської панахиди, настав час зважених 
уроків. Бо тут справді є над чим задуматись” (№ 156). 

У вересні 1989 р. на міському Співочому полі знову відбувається мітинг національно-
демократичних сил і ВЖ відгукується на нього одразу двома публікаціями: “За демократичний 
закон про вибори” і “Мітинг на Співочому полі…” (№ 171). У жовтні під рубрикою “Меморіал” 
газета продовжує публікацію матеріалів про безневинно репресованих сталінським режимом – 
“За відсутністю складу злочину” (№ 208). 

Отже, можна стверджувати, що від серпня 1989 р. “Вільне життя” більш-менш систематично 
починає висвітлювати принаймні дві теми, які свідчать про початок тематичної трансформації 
у цьому виданні. Це репрезентують публікації, викликані акціями громадських організацій та рухів 
національно-демократичного спрямування, а також матеріали (здебільшого спогади самих 
постраждалих) про сталінські репресії. 

Загалом газета “Вільне життя” у цей період стає відкритішою, змістово і формально більш 
розмаїтою, розширюється діапазон тем і рубрик у ній, хоча і з помітними пересторогами, починають 
висвітлюватися “білі плями” минулого. Однак те, що газета залишалася органом обкому компартії 
на першому й другому етапах, помітно стримувало трансформаційні процеси. З іншого боку, 

                                                      
1 Карпенко, В. (2004). На крутому повороті. Газета “Вечірній Київ”: від перестройки до незалежності. Київ: 
Нора Друк, 17.  
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високий тираж видання, близько 130 000 примірників (1989 р.), засвідчує про те, що, незважаючи 
на компартійну риторику частини публікацій, газета все-таки намагалася відповідати запитам своїх 
читачів і була того типу виданням, яке відомий дослідник періодичної преси І. Павлюк називає 
“народним часописом краю”1. 

“Вільне життя” повільно, але впевнено звільняється від пут довголітньої заскорузлості, газета 
висвітлює як місцеві новини, так і події в Україні, в інших республіках СРСР, а також за кордоном. 
І хоч видання перенасичене офіційними матеріалами компартійних органів, видання публікує багато 
читацькиїх листів, все частіше з’являються фейлетони, що висміюють негативні прояви радянської 
дійсності, газета намагається осучаснити стиль, з’являються нові клішовані рубрики. 

При контент-аналізі публікацій, віднісши раніше забороні або замовчувані теми до таких 
умовних категорій як “екологія”, “білі плями історії”, “суспільно-політична криза”, “духовність, 
українська мова”, впродовж 1989-1990 рр. на прикладі газети “Вільне життя” простежуємо 
об’єктивні висновки щодо спрямованості матеріалів за кількістю уживань одиниць аналізу. Так, 
у ході аналізу матеріалів (близько 700 публікацій), встановлено, що порівняно із жовтнем-груднем 
1989 р., у відповідний період 1990 р. відбулося значне зростання (майже втричі) кількості 
публікацій згаданих умовних категорій, особливо таких, як “білі плями історії”, “суспільно-
політична криза” (див. таблицю). 

Значний вплив на тематичному трансформацію “Вільного життя” мала атмосфера певної 
змагальності, конкурентності у боротьбі за читача щодо публікацій на раніше заборонену або 
замовчувану тематику, що склалася між друкованими ЗМІ Тернопільщини наприкінці 1980-х – 
напочатку 1990-х років. Спершу між “Вільним життям” і “Ровесником”, а з 1990 року додалися ще 
новостворені “Тернопіль вечірній” і “Відродження”. Оскільки у читацького загалу був великий 
запит на вільне слово, щодо заборонених або замовчуваних раніше тем, то “Вільне життя”, аби 
зберегти тираж, змушене було задовільняти цей читацький попит. Нова інформаційна епоха 
зумовлює “нові виклики і нову суспільну відповідальність”2. 

У 1990-1991 рр. трансформаційні процеси значно пожвавлюються, охоплюючи всю без 
винятку пресу Тернопільщини. Під впливом суспільно-політичних змін динаміка перетворень, 
спрямованих на утвердження нової тематики, зміну змісту газетних публікацій, розширення їх 
жанрових меж, помітно зростає. Газети висвітлюють передусім суперечливі питання суспільного 
буття, залучаючи читача до пошуку відповідей на них. 

Перетворення у кожному із друкованих ЗМІ Тернопільщини 1990-1991 рр., як і в розглянутий 
попередній період, відзначалися певними особливостями. На відміну від кінця 1980-х, на які 
припадає лише етап тематичної трансформації, для 1990-1991 рр. характерні всі три 
перетворювальні етапи. Однак, якщо у таких газетах, як “Вільне життя” і “Роесник”, із огляду на те, 
що за статусом вони були офіційними виданнями компартійних органів, процеси трансформації 
розгорталися повільніше і більш-менш синхронно, то у новоствореній (березень 1990 р.) газеті 
“Тернопіль вечірній” перетворення, які стосувалися всіх трьох етапів, здійснювалися найбільш 
динамічно. Поясненням цього є те, що газета була виданням Тернопільської міської ради, де після 
виборів (березень 1990 року), більшість складали складали депутати від Народного Руху України. 
Отож, у “Вільному житті”, порівняно із “Тернополем вечірнім”, період тематичної трансформації 
був значно тривалішим. Цей етап, розпочавшись на межі 1986 і 1987 р., тривав упродовж 1988 р. і 
завершився аж у серпні 1990 р., коли зі зміною логотипу розпочинається етап 
зовнішньотрансформаційних перетворень. 

Першим проявом зовнішньотрансформаційних перетворень у “Вільному житті”, починаючи 
із числа за 26 серпня 1990 р., є оновлення логотипу газети – зникає означення “Орган 
Тернопільського обласного комітету Комуністичної партії України і обласної ради народних 
депутатів”, а натомість з’являється інше – “Громадсько-політична газета Тернопілля”. Водночас 
із логотипу також зникає зображення ордена “Знак пошани” з абревіатурою “СРСР”. 

У редакційній статті “До нашого читача: сьогоднішнього і майбутнього”, що вийшла у цьому 
ж номері “Вільного життя” і була присвячена вказаним змінам, зокрема, зазначено: “Яка політична 
й економічна мотивація таких змін? Вступив у дію Закон про пресу, а з 1 серпня відмінено цензуру. 

                                                      
1 Павлюк, І. (2003). Офіційна, незалежна, партійна преса Волині 1990-х рр. як одна з мікромоделей архетипів 
національної журналістики. Українська періодика: історія і сучасність. Львів, 191. 
2 Петрів, Т.І. (2003). Інформаційні процеси в контексті глобалізації. Київ: Грамота, 3. 
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Реальністю стали нова політична структура, плюралізм, багатопартійність… Прагнемо створити 
газету широкого спектру, а для цього – знайомити читачів з розмаїттям думок, поглядів, з позиціями 
інших політичних організацій” (№ 164). 

Це можна вважати початком зовнішньотрансформаційних перетворень, які, вочевидь, були 
викликані бажанням компартії в умовах проголошеного курсу на демократизацію і гласність 
приховати свій вплив на видання. Можливо, компартія хотіла зіграти на випередження, прибравши 
“архаїчну” вивіску, і далі проводити свою політику, але вже не настільки відверто, нав’язливо. 
І хоча вказані зміни відразу впадали в око (вони, власне, були на це й розраховані), проте насправді 
такі перетворення варто вважати лише косметичними, бо фактично газета й надалі залишалася 
виданням обкому компартії. Правда, тепер про це йшлося дрібним шрифтом у вихідних відомостях 
на останній шпальті: “Видавці – Тернопільський обком компартії України і Тернопільська Рада 
народних депутатів”. Тут також зазначалося, що “Газета друкується у видавництві “Збруч 
Тернопільського обкому компартії України”. Очевидний зовнішній характер трансформаційних 
процесів, адже реальна “незалежність газети, до якої прагнемо” (як проголошено у редакційній 
статті “До нашого читача…”), залишалася не реалізованою. Хоча загальна тенденція здійснюваних 
перетворень стосувалася саме цього напрямку. 

Як уже зазначалося, разом із зовнішньотрансформаційними змінами триває й процес 
тематичної трансформації. Наприклад, з’являються публікації, викликані повторними вибори 
народного депутата СРСР по Збаразькому виборчому округу № 517, які розширюють поле 
політичного дискурсу. ВЖ знайомить своїх читачів із кандидатами у народні депутати, а серед них – 
і з громадським діячем, письменником, одним із лідерів Крайової організації Народного Руху 
за перебудову Г. Петруком-Попиком (майбутнім депутатом Верховної Ради СРСР). Газета публікує 
інтерв’ю з ним під більш ніж промовистим заголовком “Незалежності нема альтернативи…” 
(№ 205). 

Водночас продовжуються і зовнішньотрансформаційні процеси. У газеті за 30 жовтня (№ 209) 
вихідні відомості, що у “Вільному життяі” публікуються на останній шпальті, зазнають чергових 
змін. Замість означення, що видавцями газети є Тернопільський обком компартії України і 
Тернопільська рада народних депутатів, з’являється інше, а саме: “Видавці: трудовий колектив 
газети “Вільне життя” та обком Компартії України”. Проте і в цьому випадку, хоча трудовий 
колектив редакції і поставлено на перше місце, вплив компартії на видання, зважаючи на те, що 
більшість журналістів самі були членами цієї партії, не можна недооцінювати. На нашу думку, це 
може свідчити лише про кризу компартійної ідеології, подальші намагання керівництва компартії 
шукати більш витончені шляхи впливу на громадську думку. Зауважимо, що цей етап у газеті 
“Вільне життя” тривав аж до кінця серпня 1991 р., коли після провалу так званого “ГКЧП” Верховна 
Рада України проголосила Акт про державну незалежність і відсторонення компартії від влади, 
у тому числі позбавила її власності на видання й поліграфічні підприємства. 

27 серпня 1991 р. газета вийшла із гаслом над усією першою шпальтою: “Із самостійністю, 
Україно!” та повідомленням: “Видавець – трудовий колектив газети “Вільне життя” (№ 159). 
У вихідних відомостях зникає згадка про обком компартії і як видавця, і як власника видавництва 
“Збруч”, де друкується газета. Це можна вважати початком третього етапу перетворень газети 
із органу обкому компартії у незалежне громадсько-політичне видання, яким “Вільне життя” є й 
сьогодні. На наш погляд, до свого незалежного статусу газета була підготовлена і 
зовнішньотрансформаційними змінами, і, головне, роками тематичної трансформації. І тому, 
наприклад, публікація у колишньому виданні обкому компартії під рубрикою “Свідчать документи” 
матеріалу під заголовком “ЦК КПРС і ЦК КПУ причетні до перевороту” (№ 160) не виглядає 
несподіванкою. Після ознайомлення з матеріалами, опублікованими упродовж цих років, може 
скластися враження, що газета поступово, еволюційним шляхом, готувала читача до свого 
незалежного статусу, хоча, на нашу думку, це лише сприятливий для газети збіг обставин. Газеті 
навіть не довелося міняти основних рубрик. Як “до”, так і “після” внутрішньотрансформаційних 
перетворень і реальної зміни статусу видання, вони залишилися такими ж. До найпопулярніших 
із них належали: “Порушуємо проблему”, “Про це говорять”, “Світ нашої духовності”, “Рядок 
з біографії краю”, “Із листів одного дня”, “За листом до редакції”, “Тернопільська тернова колючка” 
та ін. Хоча після 27 серпня 1991 р. постійно з’являються і нові рубрики, як-от: “Українська 
національна школа”, “Читали? Сторінками газет і журналів”, жіноча сторінка “Калина”. Дві останні 
наявні у газеті й у наші дні. 
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Загалом, якщо йдеться про видання обкомів компартії на Західній Україні, то приклад вдалої 
трансформації тернопільського “Вільного життя” є швидше винятком, ніж закономірністю. У цьому 
переконують приклади львівської “Вільної України” та івано-франківської “Прикарпатської 
правди”, які після проголошення Україною незалежності так і не знайшли свого місця у системі 
друкованих ЗМІ, що формувалася, і невдовзі припинили своє існування. 

Загалом усі три етапи трансформації “Вільного життя” у досліджений період виглядають як 
еволюційні процеси, які, проте, не позбавлені певних протиріч та драматизму. Кожний попередній 
етап доцільно вважати базою для наступного. Така наступність забезпечила те, що всього за кілька 
років дослідженим друкованим ЗМІ вдалося успішно подолати цілковиту залежність від 
компартійного диктату й досягти справжньої свободи слова, якою наша преса користується й 
сьогодні. Наслідки цього поступу виявлялися не тільки в докорінній зміні статусу, зовнішніх ознак, 
тематики видань, але й певним чином впливали на мову газетних публікацій. 
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The article examines changes in the culture of the city, caused by rapid growth of mass media, 

playing a significant role in the cultural integration. Their function in the process is surprisingly 

ambiguous: wide audience, new cultural space impacts greatly public consciousness and 

the character of interaction between the cultures. Changing technical means of communication 

is a transformation of the culture of the city, which affects the spiritual and material culture 

of man. There is also a perception of art through technique, which leads to a change in the 

structure of the environment, which, in turn, adds up to the increasing dependence of the 

person from the daily flow of information that generates specific means into the virtual reality 

with the help of specific means. 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток процесу глобалізації економіки, збільшення 
взаємозалежності національних економік, обумовлене обмеженістю ресурсів, це виводить 
на перший план регіональні економіки, між якими і розгортається основна конкурентна боротьба. 
Активно йдуть процеси інформатизації та конвергенції технологій, які визначають зростання 
значення нематеріальних активів (переважно, інформації) в економіці і політиці, а також 
динамічність зміни лідерів світової конкуренції. Стає все складніше зберігати досягнуту 
конкурентну перевагу. У цих умовах важливу роль починають грати міста, які змагаються між 
собою за необхідні їм традиційні і унікальні ресурси. 

Процес оновлення соціокультурного простору багатьох країн в даний час носить динамічний 
характер. Багато традицій відходять у минуле, на перший план виступають ті якості і властивості 
культури, які викликані глобальними змінами. Кардинальні трансформації торкнулися сьогодні 
не тільки економічної сфери, а й культурних підстав. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато авторів вважають, що практично вся 
філософія за останні сто років, так або інакше була пов’язана саме з проблемами комунікації та 
зміною технічних засобів комунікації. Від початку становлення філософської думки й понині 
простежується звернення до проблем спілкування, діалогу, комунікації. Ці питання вивчали у своїх 
працях Арістотель, І. Кант, В. фон Гумбольдт, Ф. Шлейєрмахер, С. К’еркеґор, М. де Унамуно, 
С. Франк, М. Бубер, Ґ. Марсель, М. Гайдеґґер, М.Бахтін, Е.Левінас, М. Мерло-Понті, К. Ясперс 
та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Феномен комунікації 
незмінно викликає істотний інтерес з боку представників багатьох галузей науки, виступаючи 
предметом досліджень філософії і психології, педагогіки і соціології, етики і лінгвістики тощо. Але 
бракує досліджень, пов’язаних із філософським осмисленням впливу зміни технічних засобів 
комунікації на культуру міста. 

Метою статті є осмислення впливу зміни технічних засобів комунікації на культуру міста. 
Виклад основного матеріалу. На думку дослідників процеси глобалізації, завойовують 

практично всі області людської життєдіяльності, стрімко розвиваються в соціокультурних 
просторах (в мистецтві, комунікаціях, в бізнесі тощо) і характеризуються рядом ознак. По-перше, 
багато складових духовної і матеріальної культури, що мають певну національну, етнічну 
приналежність, стають транснаціональними символами. По-друге, активність міграційних процесів 
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сприяє формуванню інтегрованого наднаціонального, наддержавного світового соціокультурного 
простору. По-третє, людство зіштовхнулося з погрозами екологічних, техногенних, військових та 
інших проблем, які можна вирішити тільки спільними зусиллями. 

Основоположними характеристиками масової культури стали стильовий плюралізм, 
іронізування над культурними традиціями минулих років, орієнтація на споживання. Наше 
суспільство вступило в абсолютно іншу історичну епоху – епоху глобалізму, де традиційні способи 
виробництва, обміну і споживання зазнали незворотних змін. «Це світ ефемерності, слабкості, 
стрімкого поширення, фрагментарності, галюцинацій і одночасно хаосу. Це час, коли людина слухає 
реггі, дивиться вестерн, їсть на ланч гамбургер, на обід блюдо якої-небудь національної кухні, 
в Токіо користується французькими парфумами, а в Гонконгу носить одяг в стилі ретро»1. 

Змінюючись сам, навколишній світ, в найширшому сенсі слова, змінює особистість, 
трансформує погляди та ідеї. Наше життя націлене на майбутнє, воно в пошуку нових форм 
застосування інтелекту людини, створює і реалізує його найнеймовірніші задуми, і, звичайно, 
сучасна культура в значній мірі відрізняється від культури попередніх епох. Наприклад, масова 
культура середини минулого століття помітно відрізняється від масової культури початку 
нинішнього століття. Вона пристосовується до нового часу відповідно до змін і запитів соціуму 
і людини. 

За словами іспанського філософа і соціолога X. Ортега-і-Гассета: «... наша епоха чудова, 
перевершує все відоме нам в історії. Але саме завдяки розмаху вона перекинула всі принципи, 
норми і ідеали, встановлені традицією. Наше життя – більш живе, напружене, насичене, ніж всі 
попередні, і тим самим більш проблематичне. Воно не може орієнтуватися на минуле, воно повинно 
створити собі власну долю»2. 

У центрі уваги філософії завжди є людина в різноманітті її зв’язків. Все, що створено 
людиною або має до неї відношення, є частиною культури. Комунікація виступає важливою 
частиною людського життя, а тому і частиною культури. Відомий американський науковець, 
дослідник міжкультурної комунікації Е.Холл у своїй праці 1959 року «Німа мова» (The Silent 
Language) стверджує, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура. Спираючись 
на таке твердження, багато західних вчених символічно зображують культуру у вигляді айсбергу, 
в основі якого лежать культурні цінності та норми, а його вершиною є індивідуальна поведінка 
людини, котра обумовлюється ними і проявляється насамперед у спілкуванні з іншими людьми3. 

Комунікація – явище складне й універсальне, її зміст і форми є предметом дослідження 
багатьох наук. Відтак поняття «комунікація» може вживатись як у широкому значенні 
(універсальному), так і у суто предметному. Комунікація (від лат. communicatio – зв’язок, 
повідомлення) – спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні; повідомлення інформації від 
однієї людини до іншої або кількох інших»4. 

Як вважають дослідники, світогляд і світосприйняття сучасної людини складається лише 
на 10-15% з знань, отриманих за допомогою особистого досвіду. Головним же провідником 
інформації, засобом пізнання світу і його подій, посередником у формуванні культури, а також 
основним фактором, який перетворює всю систему духовного виробництва, є саме засоби масової 
комунікації. Вони створюють абсолютно інше середовище існування сучасної людини, деякий 
інформаційний мономір, що володіє характеристиками глобальності. Тотальність поширення і 
універсальність є її відмітними особливостями. 

Розвиток техніки, як вважають деякі вчені, призводить до того, що людина перероджується, 
стаючи як би придатком машини. Напрямки розвитку суспільства, зміст культури визначає вже не 
людина, а техніка. Німецький філософ і психіатр К. Ясперс писав: «Техніка радикально змінила 
повсякденне життя людини в навколишньому її середовищі, насильно перемістила трудовий процес 
і суспільство в іншу сферу, в сферу масового виробництва, перетворила все існування в дію якогось 
технічного механізму, всю планету в єдину фабрику... відбувається... повний відрив людини від її 
ґрунту »5. Людина виявляється у владі створеної ним техніки, не помітивши, як і коли вона 

                                                      
1 Фоксол, Г., Голдсмит, Р., Браун, С. (2001). Психология потребителя в маркетинге. Санкт-Петербург. 
2 Ортега-и-Гассет, Х. (1991). Дегуманизация искусства. Эстетика. Философия культуры. Москва: Искусство, 
133-159.  
3 Холл, Э. Великий дедушка НЛП. < http://www.timesaver.ru/articles/> (2017, серпень, 01). 
4 Пустовіт, Л.О. (2000). Словник іншомовних слів. Київ: «Довіра» УНВЦ «Рідна мова». 
5 Ясперс, К. (1986). Современная техника. <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6331/> (2017, Серпень, 01). 
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потрапила під її вплив. Вплив технізації на соціум і свідомість людини залишило свій відбиток 
на всій соціокультурної динаміці. 

Ж. Еллюль вважав, що технічний прогрес став причиною пануючого в суспільстві абсурду, 
пов’язаного і з буттям особистості; і зі збільшенням виробництва та споживання матеріальних благ, 
де все зводиться до споживання всіляких надмірностей. «Збільшується число об’єктів, які 
дозволяють бавитися, відпочивати, дивуватися. Ми виробляємо надлишок, який додається до благ, 
який вже є зайвим ». «Людина нашого суспільства... перетворилася на людину, зачаровану 
різноманітністю картинок, інтенсивністю шумів, дисперсією інформації... Людина захоплена 
всесвітом випадкових і масово нав’язуваних можливостей». Саме технічні засоби масової 
комунікації «служать масі і натовпу та нав’язують свідомість певного конгломерату індивідів».1 

Однак, думки про негативний вплив техніки є досить спірними. Не можна не визнати той 
факт, що саме з розвитком техніки і технологій передачі інформації (сучасної поліграфії, Інтернету, 
відео, кіно тощо) культура розширила межі своєї аудиторії. Способи створення та поширення 
культурних зразків стали залежні від технічних засобів. 

XX століття збільшило швидкість передачі інформаційних потоків, створило їх нові види і 
жанри, породило мас-медіа як явище, що сприяло розвитку засобів масової інформації та викликало 
до життя абсолютно нову глобальну форму, частиною якої стали також і засоби масової інформації. 
Тут мова йде про масову комунікацію, яка сприяє розвитку «індустрії культури». Дослідники, 
з одного боку, розглядають сучасний інформаційний потік як причину постійного, щоденного 
занепаду духовного життя соціуму до усередненого рівня масової свідомості. Адже саме масова 
свідомість стає основним способом взаємодії в соціумі і передачі інформації. З іншого боку, 
комунікація розглядається як важливий фактор для успішної організації та управління сучасним 
ринковим суспільством. «Індустрія культури» таким чином стала сьогодні умовою ефективної 
економічної і політичної влади в суспільстві, в той же час, залишаючись його похідною. 

Взаємозв’язок між засобами масової комунікації і масовою культурою є настільки очевидним, 
що безліч значень, вкладених різними авторами в термін «масова культура», нагадує тезу про 
масову культуру, написану французьким соціологом Ж. Фрідманом, як «продукт масової 
комунікації, де під масовою культурою розуміється сукупність культурних цінностей, відданих 
в розпорядження публіки завдяки засобам масової комунікації в рамках технічної цивілізації».2 

У соціально-філософській перспективі міський соціум відкривається в складному 
гетерогенному складі населення, що складається з безлічі спільнот, що розрізняються своїми 
ціннісно-смисловими орієнтаціями. Це робить актуальною проблематику комунікативного, 
публічного простору міста. 

Культура змінює середовище міста, і місто стає привабливим для нових економік. Зараз 
лунають голоси, що культура сама є новою економікою. Вона, звичайно, може бути, але для 
невеликої якоїсь групи креативних людей, але в цілому, культура дотаційна. Л. Мамфорд, 
наприклад, в книзі «Культура міст», вважав, що місто не можна зводити до матеріальної структури, 
більш важлива його соціальна і культурна сторона. У цьому його сутність, а не в формі вулиць або 
типі будівель. Головна функція міста, по Мамфорду, не в економічному благополуччі, а в механізмі 
передачі культурної спадщини. Місто – це одночасно і фізична одиниця спільного життя, і символ 
колективних прагнень і одностайності, що виростають в його умовах. Поряд з самою мовою воно 
залишається найбільшим витвором людини. «Природа міста не полягає в його економічній основі, 
місто – це, перш за все, соціальне утворення. Ознака міста в його цільовій соціальній складності. 
Воно являє максимум можливостей для олюднення природного середовища і для натуралізації 
людської (культурної) спадщини. Воно дає культурну форму першому і матеріалізує в постійних 
колективних формах друге»3. 

Світ вступив в епоху кардинальної трансформації міст. Міста, які ми знаємо, відходять 
у минуле. Ми звикли бачити в місті місце для людської діяльності, місце, де люди виготовляють 
товари, послуги, знання. Організація звичних для нас міст орієнтована на створення умов для 
діяльності людини і є її відбитком. 

Сьогодні міста все частіше розглядаються як місце для життя, як місце, де можна створити 
комфортне і дружнє для людини середовище. Цьому передують дві причини – це наступ 
                                                      
1 Эллюль, Ж. (1991). Технологический блеф. Философские науки, вып. 9, 150-178.  
2 Fridmann, G. (1962). Enseignement et culture de mass. Paris, 123. 
3 Мамфорд, Л. Культура городов. <http://www.slideshare.net/ssuser9fc5af/ss-9744340/> (2017, серпень, 01). 
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постіндустріальної епохи та глобалізація. Найбільш істотний наслідок глобалізації – ніхто і ніщо 
сьогодні не може сховатися за національними кордонами від глобальної конкуренції. Стан міст 
більше не може розглядатися виключно як внутрішня проблема тієї чи іншої країни – міста беруть 
участь в глобальній конкуренції, і це конкуренція за людей, за найбільш кваліфіковані та креативні 
кадри. Разом з тим міста стають основним інструментом сталого розвитку людської цивілізації – 
такого розвитку, який відбувається не за рахунок наших онуків і правнуків. Розвиток сучасних міст 
створює цілий ряд найсерйозніших викликів, однак саме міста стають найбільш ефективною 
відповіддю на ці виклики. Місто формує основний попит на інноваційні рішення, однак саме в місті 
і створюються інновації. Нарешті, туди просто повинно хотітися знову приїхати. Урбаніст Річард 
Флорида називає такі міста – креативні міста. Ця теорія сьогодні дуже модна. Креатив, 
за Флоридою, формують спільно три «Т»: нові технології, таланти, тобто концентрація людського 
капіталу, і толерантність. Міське середовище без них креативним бути не може1. 

Філософія міста повинна показати горизонти, де буде знаходитися робота з розвитку міста. 
Все більш актуальним стає осмислення технічного компонента міського життя, особливо на тлі 
зміни типу техніки. Розвиток філософії техніки в напрямку гуманітарної філософії, її інтерпретація 
як «тактики життя» (К. Ясперс) і «проекту життя» (X. Ортега-і-Гассет), а також виявлення 
сутнісного зв’язку техніки і міста (Л. Мамфорд) зумовлюють необхідність подивитися на технічний 
субстрат міста в рамках соціокультурного проекту «модерн». Згідно Л.Мамфорду, місто має 
плануватися так, щоб можливості, що стали доступними за допомогою нових технологій, не змогли 
зруйнувати його соціальну тканину2. Ідеальні міста майбутнього для Мамфорда – це біотехнічні 
міста з гармонічною взаємодією людини і техніки3. Про це Мамфорд пише в своїй книзі «Місто 
в історії» (1961). Він продовжує обґрунтування гіпотези появи міста як головного засобу 
символічної комунікації і культурного обміну, а значить, і розвитку цивілізації. 

Цінності, які насаджуються індустрією культури, стали настільки примітивними і однаковими, 
що підходять для кожної людини. Сучасна культура, піддавшись кардинальним змінам, 
перетворилася з книжкової культури в культуру екрану, а це не могло не відбитися 
найбезпосереднішим чином на особливостях мислення, де свідомість стала виступати як кліпова, що 
спирається не так на інтелектуальне усвідомлення задуму, а емоційне. Свідомість активніше реагує 
на появу картинки, зорового емоційного образу, швидше схоплює кліше, так як для цього процесу 
не потрібно інтелектуальної напруги. Ось чому іміджі і образи політиків, представлені в форматі 
екрану, мають можливість найбільш повно впливати на масову свідомість і здатність маніпулювати 
величезною аудиторією. Це, в свою чергу, допомагає книзі залишатися в еру інформаційної 
культури, по суті, єдиним засобом збереження національної культури, носієм її змісту і більш 
адекватним способом залучення до неї. 

В даному контексті не можна не відзначити, що інформаційний потік володіє такими 
специфічними якостями, як його фрагментарність і надмірність. Занадто великий потік інформації 
неминуче призводить спочатку до її спрощеного сприйняття, а потім, можливо, і поверхневого 
мислення. Французький філософ і поет П. Валері порівнює відчуття сучасної людини, яка має 
доступ до багатотомних енциклопедичних видань, причому і в цифровому форматі, до всіх 
художніх феноменів, нехай і в електронному вигляді, з почуттями, які охоплюють того, хто 
опинився в музеї: «продукція незліченних годин, витрачених стількома майстрами на малювання і 
живопис, обрушується в кілька миттєвостей на ваші розум і почуття. Під впливом цього тягаря ми 
стаємо поверхневими. Або ж стаємо ерудитами»4. 

Зміни структури навколишнього світу призводять до все більшої залежності людини від 
щоденного потоку інформації, яка створює за допомогою специфічних засобів в віртуальну 
реальність. Під впливом засобів масової комунікації відбувається як інтеграція національних 
інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір, так і інтеграція культури5. 

                                                      
1 Радіонова, Л.О. (2008). Місто в мінливому світі. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. 
IV наукова конференція. Донецьк, 293- 299. 
2 Мамфорд, Л. Культура городов. < http://www.slideshare.net/ssuser9fc5af/ss-9744340/> (2017, Серпень, 01). 
3 Мамфорд, Л. Город в истории. <http:// 900igr.net/fotografii/literatura/ Mamford-Gorod-v-istorii/Mamford-Gorod-
v-istorii.html/> (2017, Серпень, 01). 
4 Валери, П. (1993). Проблема музеев. Москва, 205-208. 
5 Болокова, М.А. (2006). Информационные потоки в системе массовой культуры: дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос. наук: специальность 24.00.01 «Теория и история культуры». Ростов-на-Дону. 
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Засоби масової комунікації покликані відігравати компенсаторну роль по відношенню 
до менш розвинених та менш поширених засобів культури і її благ. Таким чином, при слабо 
розвиненій соціокультурній інфраструктурі або низькому рівні духовних потреб засоби масової 
комунікації можуть стати і стають заміною інших засобів культури. 

Сучасний соціум потребує передачі інформаційними потоками соціокультурного досвіду і 
підтримки культурних традицій, які мають значний вплив на художню культуру. Визначальною 
складовою художньої культури сьогоднішнього часу є масовість і багатотиражність. Ключовими 
трансляторами, каналами і творцями творів мистецтва стали в наші дні радіо, телебачення, кіно та 
Інтернет. Тиражовані методи залучення до прекрасного безмежно збільшують художнє споживання 
унікального, як і всього іншого. Сприйняття мистецтва відбувається через техніку, що призводить 
до висновку про те, що однією з умов існування і функціонування сучасної культури є засоби 
масової інформації. 

Висновки й пропозиції. Таким чином, розвиток соціуму в умовах постіндустріального 
суспільства призводить до необхідності пристосування традиційної культури до вимог сучасних, 
глобальних комунікацій, що дасть можливість народам зберегти свою самобутність. У той же час 
європейське місто, соціокультурна атмосфера модерністського і, тим більше, постмодерністського 
суспільства – колиска «інноваційного духу». Інноваційність і сутнісна риса, і спосіб існування міста 
як соціальної системи. У місті як гетерогенній соціокультурній системі є багаті потенційні 
можливості для самих різних напрямків розвитку. Нове завжди з’являється в містах; місто – локус 
інноваційного розвитку. 
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WALTER BENJAMIN’S AURA CONCEPT  

IN THE DISCOURSE OF VISUAL STUDIES 

Answering the question about the nature of an aesthetic experience, Walter Benjamin 

elaborated a notion of the aura. Complex and vague, it is still one the most consistent 

conceptions, indicating the unseeable component of the visual experience. Benjamin developed 

his aesthetic theory in response to the particular cultural and historical situation he witnessed. 

However, his concepts remain relevant for the analysis of the today visual culture. The article 

discusses the questions of the aura’s nature and how it managed to transform in unison with our 

perception in the age of mechanical reproduction. Ultimately, the article provides 

the reconsideration of the conceptual pair – the copy and the original – in the context of modern 

visual discourse. 

Keywords: artwork, visual experience, perception, original, copy, reproduction. 

There are two primary methodological positions in the visual culture studies. According to the first 
of them, images are symbols.1,2. As any symbolic system, they have an inner structure, grammar, and, 
consequently, they can be read and interpreted. The adherents of the second position insist that images 
don’t simply represent some hidden meaning. First of all, images affect. It means that images cannot be just 
read, they must be experienced3,4. If we cannot analyze images unless we experience them, then there is 
something significant in them that cannot be seen, something that is not depicted, and it needs to be 
indicated to make working with image space not only effective, but possible at all. From this perspective, 
Walter Benjamin’s idea of aura and auratic experience is indicative. It opens the question image perception, 
an exhibition space and the effect of being in this space. 

Walter Benjamin is a theorist who paved the way for the visual theory from the art criticism to 
philosophy. The publication of his essay The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction opened 
a discussion that propelled the development of the visual discourse and ultimately led to the 
institutionalization of the visual studies as an independent academic field. In this essay, he considers 
photography and cinema as transformative practices and sees a connection between them and replicable 
nature of culture. As a consequence, he builds a link between these practices and a modification of the 
human perceptive scheme. He insists that reproducible artworks affect the way we perceive an aesthetic 
experience. Thus, he shifts the theoretical focus from the purely aesthetic issues to the anthropological ones. 
And in the core of his study of a visual experience appears the notion of the aura. 

How Benjamin understands the aura 

The aura is hardly a calibrated concept but rather a metaphor. Still, art critics, philosophers, and 
researchers of culture continue clarifying its meaning and defining its role in the discourse of aesthetics. 
What is particular about the aura? What theoretical problems Benjamin was up to solve by introducing this 
notion? And, most importantly, how such vague concept can help us to clarify the structure of visual 
experience? 

Speaking roughly, the aura is a specific way the unique art object affect a beholder. According to 
Benjamin’s definition, the aura is a peculiar mix of a space and time: the «unique phenomenon 
of a distance, however close it may be»5. At the same time, he emphasizes that the desire of masses to bring 
art closer is as strong as the tendency to prefer the reproduction to the original6. Benjamin repeatedly points 
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out the importance of the aura’s topicality – here and now ("Hier und Jetzt") and the problem of loss of the 
aura due to the desire to bring the artwork closer to a beholder and the audience masses1, 2, 3. 

Explicitly the term aura Benjamin uses in a few of his works, the main of which are A Short History 

of Photography, On Some Motifs in Baudelaire, The Work of Art..., and incomplete and untranslated 
Passages. Nevertheless, he addresses the auratic issues and experience in most of his works on the 
philosophy of culture, literary criticism and essays on arts. 

The first mention of the aura we can find in Benjamin’s autobiographical notes, in diaries in 
particular4. These records indicate his efforts to clarify the essential features of the aura in order to clear up 
the notion of the theosophical interpretation. He points out that the aura is inherent in all things, not on 
some of them – the statement that ultimately comes in direct contradiction with the further Benjamin’s 
aesthetic interpretation of the term. The aura gets fundamentally transformed with the smallest move of an 
auratic object, i.e. the object to which the aura belongs. This aura is by no means a magic radiation, as it’s 
described in vulgar books on mythology. On the contrary, Benjamin states, that the aura is rather like 
an ornament, a decorative circle in which the thing or the being is eternally drowning. “Probably nothing 
can demonstrate the aura better than Van Gogh’s paintings, where to all things – as you can describe it – 
it [the aura] is drawn-to (mitgemalt)”5. 

More consistently Walter Benjamin defines the aura in A Short History of Photography (1931)6. 
Addressing a history of the art of photography, he describes the movement from the daguerreotype and 
commercial use of portrait photographs to photography as a diagnostic of reality – the study of surrounding 
objectivity, the skill of focusing on details that reflect the context better than panoramic images. 

In particular, Benjamin mentions the prominent urban photographer Eugène Atget, who left several 
thousands of images of Paris. On these photos, we don’t find the "most important" sights, the pictures of 
Parisian life as we imagine it. Atget’s Paris is empty streets, shop windows, and sleeping beggars. He was 
interested in forgotten and neglected, and therefore these pictures also appeal to the exotic, pompous, 
romantic sound of the names of cities. They suck aura out of reality, like the water of the ship, going down, 
comments Benjamin´s the way in which Atget showed the city7. For Benjamin everything that is on the 
conveyor, everything that follows the fashion or any trends is non-auratic. Anything to what we append 
a sense or impose the mise en scène, anything that we try to adjust contrary to its pure presence – is a factor 
of losing an aura. 

Reproducibility and the loss of the aura 

In the essay The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Benjamin questions not only 
aesthetic or social aspect of the art reproduction. Instead, he tries to trace the retrospective and perspective 
of the shifts in the technical means of reproduction; their effects on our ability to perceive and evaluate art 
in general. Finally, he sees the risk of reducing the axiological dimension of creativity due to the automatic 
replication of artworks. 

Benjamin’s concerns were caused not by the possibilities of reproduction as such. It surely wasn’t an 
invention of his modernity – starting from the Guttenberg’s invention of the printing press in 15th century, 
techniques of mechanical reproduction have been considerably branched out and improved. However, he 
claims that from the invention of photography in the 19th century we have been witnessing a qualitative 
shift in the mechanization of the reproduction process. 

For the first time in the process of pictorial reproduction, photography freed the hand of the most 
important artistic functions which henceforth devolved only upon the eye looking into a lens8. 
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Identical replications no longer depend on the skills of an artist or the talent of a theatrical actor. 
Thus, as a result of the discovery of means that unable perfect copying, the role of the initial, original work 
in the reproduction process changes. The original can maintain its authority regarding the handmade 
replica, but not to the technical copy. Thus, the perception of an artwork changes together with its historical 
and spatial context. All these transformations Benjamin connects with the loss of the aura. 

It is worth noting that copying in art existed long before the modern means of reproduction. Along 
with etchings and imprinting the engravings, there was a tradition of the self-copying – when the artists 
themselves made copies of their own works. Some of them had students and apprentices who made copies 
of the master’s works. Nevertheless, Benjamin insists that there is a fundamental change in the way 
of reproduction: the photograph devalues the meaning of the master’s hand1. Its function moves into 
equipment (camera) and an eye. For the artist in the technological era, artistic skills and technique lose their 
importance. As Benjamin put it, now it´s more essential than the well-trained hand is a capacity to see, 
notice, tweak the camera, fixate the image, make it apparent, and make it visible. Benjamin asserts that 
the artist today doesn’t create any images, he/she simply makes visible that was not visible before. Thus, 
with the invention of the camera, an artwork loses its authority, its initial meaning. This is what the loss 
of an aura means. 

An aura is gone the moment it loses a person behind it. It is a person, who localizes the artwork in its 
uniqueness, even when it comes to reproduction. If the copy is made by a person, not by a machine, it still 
may have an auratic effect, because even though it repeats an example, is an act of creation, unique and 
special. It is a person who makes work the formula of an auratic object – "Hier und Jetzt". With this 
uniqueness comes inaccessibility. 

Inaccessibility is another important characteristic of the auratic object; moreover, Benjamin calls it an 
inalienable feature of any cult image. Due to inaccessibility, the time-spatial significance of the aura is 
highlighted again. In the works of Benjamin, we find numerous descriptions of the aura emphasizing the 
same: «a unique phenomenon of a distance, however close it may be»2, «a unique manifestation 
of a distance, however near it may be»3, «a unique manifestation of a distance»4. 

Inaccessibility is a necessary feature of an object that is cultivated and worshiped. Yet through 
a reproduction, copying, duplication of an iconic object, its image gets closer to the masses, losing its time-
spatial coordinates, becoming an anonymous product of a neutral, homogeneous space of a conveyor 
production. 

Benjamin states that, from the middle of the 19th century, an art started its way to masses, due to, first 
of all, the using of mass production technologies in art. Eventually, the masses turn to be an influential 
factor in the art industry development. The very possibility of art industrialization Benjamin called albeit 
an inevitable, but an explicit negation of the essence of art as such. The loss of the aura due to the loss of 
the uniqueness of the artistic object leads to replacing the pure creative space with the space 
of homogeneous circulation of anonymous copies. 

Benjamin acknowledges the auracity of photography, at least in its early forms, but cinema for him is 
not an artistic but an industrial product. The process of creating a cinema is dehumanized; a person is fully 
replaced by technology. Accurately calculated and staged picture (a frame) has nothing in common with 
a living and spontaneous presence of an actor. There is nothing to say about the uniqueness of this frame 
because the technique of its creation breaks the fixation in specific space-time coordinates. 

Cinematography hampers our experience because of its possibility to multiply the archives 
of voluntary memory (mémoire volontaire)5. Eventually, it inevitably reduces the play of our involuntary 
memories. Besides, cinema mechanically deforms our perception of temporal and spatial relationships. 
Regardless of a natural distance, it stimulates the shock feelings that hold our mind in a modus of a constant 
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mental defense. Finally, by its structure, cinema reduces our ability to look back. Quoting Baudelaire in the 
essay On Some Motifs in Baudelaire Benjamin describes this effect as «eyes [...] that have lost their ability 
to look»1. Thus, cinema is not just a practice that requires another type of perception but the one that 
changes the very nature of aesthetic experience. Benjamin insists that cinematography forms an own 
subject of perception, and it’s not an individual but a mass. 

Modern Russian film theorist and philosopher, Oleg Aronson writes that Benjamin’s understanding 
of mass as subject differs from a traditional Cartesian interpretation of a cogito2. The mass is not here a type 
of subject that is active and imaginative meaning-producing subject. For Benjamin, the mass is just 
a consumer, whose perception tends to be relaxed, unfocused, and distracted. 

Reception in a state of distraction, which is increasingly noticeable in all fields of art and is 
symptomatic of profound changes in apperception, finds in the film its true means of exercise3. 

Obviously, understanding of cinema according to which it is not even an art form is radical. Later, 
Siegfried Kracauer and Theodor Adorno admitted that Benjamin wrongly considered cinema as a tool 
invading an artistic reality, trying to replace in this reality a human with techniques and instruments. 

The tendency of bringing an art closer to masses makes Benjamin lament the high art forms. The art 
that did not seek ways to please, it did not move towards the public, did not change itself for others. For 
Benjamin, cinema is a product that presupposes a batch production and is aimed at acquiring. Thus, by its 
nature and purpose, cinema is a non-auratic object. 

The aura appears at the same moment it vanishes. 

For Benjamin, the aura is a child of a tradition. The latter he describes as a ‘thoroughly alive and 
extremely changeable’ phenomenon that builds the ground for a uniqueness of artwork.17 It is a tradition 
that enables an art object remain original, deep, and influential. Tradition builds up space where 
secularization is not yet completed and where the object retains its original ritual meaning. Being rooted in 
tradition, artwork, regardless of its efforts, cannot be free from its initial cult purpose. This is what makes 
an actual cause of an aura. 

In contrast to traditional art critique, Benjamin refuses to evaluate the artworks in terms of their 
quality. In his opinion, when we define some work as genius one, our assessment leads to hierarchization. 
He considers any attempt to set a hierarchy of values in the art as a manifestation of chauvinism. At the 
same time, Benjamin he reserves the right to recognize the aura and originality of an art object, comparing 
it to a temporary and repeatable nature of a copy. No quantifications, comparisons, or gradations. The aura 
is the only indicator of an artwork, and we cannot measure it. 

French philosopher and art theorist Georges Didi-Huberman analyzing the aura, notes that its loss 
does not mean its disappearance. The loss means rather a decline, a deviation, a transformation.4 He claims 
that the changes in the mode of an artwork existence are just stages, elements of a historical cycle of an 
artwork life. Thus, the aura is a contextual formation that is fixed in a particular chronotope. What differs 
Didi-Huberman’s interpretation from Benjamin’s view on an auratic moment, is that he considers such 
a moment as not the only possible one. He insists that the aura is contextual. It means that not the act 
of creation defines whether the artwork is auratic, but the moment when this artwork meets a beholder. 
The quality of such contact is a real measure of the aura. 

Tradition, as Benjamin understands it, is a fixated context. It is the precise point of time and space 
that imprints the artwork in history as a single, original object. Unlike it, a copy is devoid of such place 
in history and is initially a potential multiplicity. The uniqueness of the moment in which the artwork is 
created makes possible for it to have the aura. But how can we experience it? 

Walter Benjamin describes such experience as an imperceptible moment of the world that we can 
catch only when it’s gone. The aura shows up when it disappears. Oleg Aronson notices that an aura 
doesn’t exist by its own. It doesn’t have any effect; we cannot record it.5 We can report it when we notice 
its absence. Art critic and philosopher, Boris Groys similarly interprets Benjamin’s aura. In Groys’s article 
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A Topology of Modern Art
1he claims that the aura appears the same moment when it vanishes. German art 

theorist Miriam Hansen understands the aura in a similar manner. She says also that “only in the process 
of disintegration can the aura be recognized, can it be registered as a qualitative component of the (past) 
experience.”2 

Not the art object itself but an experience of it causes the aura 
Benjamin’s aura has two primary characteristics: 
– It is a here-and-now moment. An art object is unique due to the particular temporal and spatial 

coordinates of its creation. The aura is a manifestation of this unrepeatable sacral moment of creation 
through the contact with the work of art. 

– Aura is a distance, however close it may be (einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein 
mag).3 The aura disappears when we don’t want to move towards an art object and instead, try to bring 
it closer to us, tearing it out from its original place. 

According to Benjamin, there is a fundamental difference between the copy and the original, which 
indicates each of them. No matter how perfect the copy is, it never reaches the level of uniqueness intrinsic 
to the original. Neither the primacy nor the technique of the reproduction can help replace the original. 
There is always something that is non-reproducible. This is "something" and is its authenticity (Echtheit). 

On the other hand, Aronson rightly asserts that if there is something that can be reproduced or at least 
something that we want to repeat, then it is the originality, the uniqueness of an object. 

Nevertheless, Benjamin insists that the distinction between the copy and the original lies not in the 
visually noticeable otherness (technical reproduction nullifies such differences). This distinction exists 
in a non-perceivable way, as the aura. 

Therefore, as the last instance of distinction, the aura is addressed only when there is a copy. 
Consequently, the main idea advocated by Groys, Aronson, and Hansen is that the aura appears (at least, 
fixed) together with a copy in the age of mechanical reproduction. 

Deliberately or not, Benjamin does not indicate this controversy in his concept of the aura. In the 
reproduction as such, he sees only the threat to the pure forms of art and a depreciation of the creativity 
in general. 

Walter Benjamin wrote his Work of Art essay in a particular historical context. He witnessed the 
politicization of art, a creation of a homogenous culture space that utterly resisted uniqueness and 
worshipped anonymous copies. Thus, in mechanical reproduction, Benjamin saw a clear threat to a freedom 
of creativity, which is why his voice was so uncompromised. He was right about the impact of new 
technologies on the way we perceive the art – our visual experience has fundamentally transformed. 
However, reproducibility not only has not dissolved the aura but has enabled it to appear in a wider variety 
of forms. Reproducibility has become a basic mode of modern art that is replicable by its nature. It doesn’t 
mean it lacks originality. It means that we need to reconsider the very idea of the original regarding the way 
we perceive the images today. 

Copies make art closer. Benjamin considered it as a threat to an aesthetic perception in general. 
The distance is removed in daily practice: we listen to the music online (the highest level of displacement); 
we hang a copy of a Girl with a Pearl Earring in bedrooms. We are not accustomed to unique objects; 
everything for us is fundamentally familiar. Mona Lisa ceased to be a single specific object for us decades 
ago. Its numerous reproductions have created a special cultural code in which the picture hanging in the 
Louvre does not exhaust the meaning of the image itself and does not lock the chain of its development. 
The question of whether Mona Lisa will exist if the original is destroyed is not unsolvable anymore. 
My answer is yes, the image of La Joconde will continue to affect. Moreover, perhaps the death of the 
original will give a new impetus to this image. And this answer is not a call for destroying the originals. 

The original gets benefits from reproductions. The copies make it accessible and, thus, meaningful 
for the viewer. Artworks continue to exist, but their influence extends, surfing in the aesthetic space and 
going beyond its limits. The reproduction does not take away the status of the unique from the original 
object. It seeks to become independent from the initial object. When we stop looking for the shadow of the 
original behind the reproduction, we let the copy show its aura. 
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CINEMATOGRAPHIC AND TELEVISIONAL  
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This article investigates cinematographic and televisional creative activity on the Dovzhenko Kyiv 

Feature Film Studio (now – National Studio of Feature Films named after O. P. Dovzhenko) and 

on Ukrainian television of patriarch of Ukrainian pedagogics of the CRT arts, stage-director of the 

cinema and television, scientist in area of the cinema, Doctor of Study of Art, Professor, 

Professor of Department of operator trade of Faculty of the Cinema and Television of the Kyiv 

National University of Culture and Arts, Professor of Department of cinema and TV arts of the 

Kyiv University of Culture, chief the Department of cinema and TV arts of the Kyiv University 

of Culture, Academician of Academy of Higher School Volodymyr Grigorievich Gorpenko. 
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arts, Dovzhenko Kyiv Feature Film Studio. 

Mediapedagogic, scientific and creative activity of the famous Ukrainian teacher of screen arts, film 
critic, film and television director, Doctor of Arts (2001) with major in two specialties: «Theory and 
History of Culture» and «Cinematography. Television», Professor (2002), Academician of the Academy 
of Higher School, member of the National Union of Cinematographers of Ukraine Volodymyr Grigorievich 
Gorpenko had such teachers as I. Zubavina1, S. Trymbach2, I. Zhuravel3, O. Bezruchko4 5 6 7et al. However 
regarding the scale of his contribution into the Ukrainian screen arts pedagogy and film studies, the new 
studies are really important. 

Volodymyr Gorpenko started his creative career as an actor. After he had graduated from school, 
during one theater season since September 1958 till 1959, he worked as a supportive actor at the Zhytomyr 
Ukrainian Music and Drama Theatre. 

On June 27, 1959 Volodymyr Gorpenko entered the Actor Faculty of Karpenko-Kary State Institute 
of Theatre Art. Being on the third year of study, he asked if he could attend lectures on film direction by the 
leading theatre teacher, supporter of Les Kurbas Mychailo Polievktovich Verkhatsky, who appealed the 
principal I. Chabanenko with a request to transfer the student to the newly opened film faculty. Gorpenko 
was invited to the principal, who raised his head, looked at him and said nothing. 

After he got back after holidays on February 27, 1962 he saw an order about his transfer to 
the workshop by V. Ivchenko. The student asked indignantly Verkhatsky: «Why did you do that with me?» 

The wise professor answered as follows: «What can I do if your path goes in that direction?» 
Having looked at the timetable, Gorpenko went to the film studio, where he met one of the founders 

of the film faculty, the well-known Ukrainian theatre and film director, honoured artist of the USR (1960), 
laureate of Taras Shevchenko state prize of USR (1967) Viktor Ilarionovich Ivchenko (09.11.1912, 
Bogodukhiv, Kharkiv reg. – 05.09.1972, Kyiv). 

The master asked: «Who are you?» 
Gorpenko answered: «Your student». 
Ivchenko, his head down, said nothing. Within half a year relations of the master and the student, 

who entered the course on film direction without master’s preliminary approval, were not easy – Viktor 
Ivchenko had a stern temper… But his educational gift and human integrity multiplied by literally fatherly 
                                                      
1 Зубавіна, І. (2007). Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ, 296. 
2 Тримбач, С. (2008). Горпенко Володимир Григорович. Енциклопедія Сучасної України. Київ, Т. 6, 308. 
3 Журавель, І. (2008). Інтерв’ю з ректором Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука В.Г. Горпенком. 
Помічник абітурієнта, вип. 9, 28–29. 
4 Безручко, О.В. (2011). Г. Горпенко: режисер і педагог. Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр., вип. 2, 57–69. 
5 Безручко, О.В. (2011). Кінопедагог і режисер В. Г. Горпенко. Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури: зб. наук. пр., вип. ХХVІІ, 240–247. 
6 Безручко, О.В. (2010). Кінопедагогічна діяльність професора В. Г. Горпенка. Вісник Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал, вип. 4, 84–88. 
7 Безручко, О.В. (2010). Шлях у педагогіку екранних мистецтв Володимира Горпенка. Мистецтвознавство 

України: зб. наук. пр, вип. 11, 140–145. 
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good nature quickly got the better. The talented young man soon became a legitimate student of the first 
joint film direction and acting course1. 

The master and his student never regretted this step. Gorpenko devoted to his teacher the article 
«Lessons gained on the way. To the 70th anniversary of V. Ivchenko»2, remembered him warmly at all 
Ivchenko and his students’ commemoration meetings3. 

After graduating the first in Ukraine joint Ivchenko workshop of directors of feature films and film 
actors the newly founded film faculty of Karpenko-Kary Kyiv State Institute of Theatre Art (KSITA, now – 
Institute of Screen Arts of Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University) 
V. Gorpenko defended his thesis by short TV film «Two deaths». 

After that, while studying at the graduate department of the All-Union State Institute 
of Cinematography (V.G.I.K. now – the All-Russian State University of Cinematography named after 
S.A. Gerasimov) Volodymyr Gorpenko worked as a senior lecturer at the Department of Film and 
Television Directing in KSITA named after I.K. Karpenko-Kary. 

In 1963–2002, V.G. Gorpenko worked as a film-maker at the Dovzhenko Kyiv Feature Film Studio 
(now – National Studio of Feature Films named after O.P. Dovzhenko), where he shot films «Laura» (1972; 
award for his directorial debut of the Republic Film Festival, Zhdanov, 1973), «Rain in a Strange City» 
(1979, TV show, 2 series, co-author), «Your Peaceful Skies» (1984), video films «Who are We?» (1995, 
the trilogy; the best movie of the All-Ukrainian Film Festival, Ivano-Frankivsk, 1996), «Chernigov» (1997, 
Grand Prix of the Moscow Film Festival Wind of Wanderings’, Kyiv, 1998), run a number of TV projects4. 

Volodymyr Gorpenko attained an honorary creative work referral to the Dovzhenko Kyiv Feature 
Film Studio. A young film director allowed no compromises: if art quality of the feature film was not 
satisfactory for him, he could reject the work. So, Gorpenko in 1970 understood that the joint work on film 
«Nina» with Oleksii Philimonovich Schwachko (18.1.1901, v. Chepilky Cherkassy reg. – 28.3.1988, Kyiv) 
was going to be archaic. That is why he went to the head of film studio and rejected from his first film 
where he was a producer. That was a very brave step as Schwachko was one of the oldest Ukrainian 
directors who directed «Martin Borulya» (1953, together with G. Yura), «Earth» (1954, together with 
А. Buchma), «Kids of Sun» (1956), «Bloody Sunrise» (1956), «Morale of Miss Dulska» (1957, together 
with L. Varpakhovsky), «Rackets shall never start» (1954, together with А. Timoshinin), «Spies» (1968, 
together with І. Samborsky). Instead of Volodymyr Gorpenko with Oleksii Schwachko on his last feature 
film «Nina» worked Vitaly Kondratov. 

Gorpenko proved his professional competency – he was assigned an independent director of the film 
«Laurels». He was awarded with a diploma for the best director work at the Film Festival in Zhdaniv 
(1973). 

In 1979 Volodymyr Gorpenko as producer together with Mykhailo Reznikovich shot a two series 
TV film «Rain in an unfamiliar city» (132 minutes) after the novel by Daniil Granin, who also wrote 
the screenplay. In this film played well known Ukranian and Soviet actors: Hennadij Frolov, Lyudmyla 
Zayceva, Mykola Penkov, Rajyisa Kurkina, Valentyna Ananjuna, Mykola Rushkovskiy, Lyudmyla 
Chinchevaya, Heorhij Kishko and other Operator of this film was Naum Sluckiy, artist-producer Victor 
Mygulko, composer – Mikael Taryverdiev. 

According to the plot of this film, engineer Chizhegov came on a business trip to the small country 
town, where he got acquainted with Kira. Between not young people warm feelings emerged. 

Volodymyr Gorpenko in 1980 was a film director of the seven series TV feature film (490 minutes) 
«Courage», the producer was Boris Ivanovich Savchenko. The film under the screenplay by Oleksandr 
Shlepyanov was about the construction of the city Komsomolks-on-Amur in 1932. In this film played 
actors: Volodymyr Antonik, Natalya Andreychenko, Olena Drapeko, Oleksandr Galibibn, Oleksandr 
Kavalerov, Valeriy Ivchenko. 

In the next 1981 Gorpenko worked as a film director on the broadband feature film «Yaroslav 
Mudry» (156 minutes), producer of which was a laureate of the state prize of USSR (1978), honoured artist 
(1981) Grygory Romanovich Кokhan (23.06.1931, v. Bortkov, Lviv reg. – 3.01.2014, Kyiv). In this 
historical film the time of son of prince Volodymyr – Yaroslav, nicknamed Yaroslav the Wise is described. 

                                                      
1 Горпенко, В. (2003, березень). Інтерв’ю про педагогічну діяльність. Приватний архів автора. 
2 Горпенко, В. (1982). Уроки, здобуті в дорозі. До 70-річчя від дня народження В.І. Івченка. Культура і 
життя, вип. 46, 5. 
3 Горпенко, В. (2002, листопад). Спогади про В.І. Івченка на вечорі пам’яті. Приватний архів автора. 
4 Горпенко, В. Автобіографія. Архів Київського національного університету театру, кіно і телебачення  
ім. І.К. Карпенка-Карого. Особова справа В.Г. Горпенка. 
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The struggle against external and internal enemies evolved parallel with the plotline of prince’s love to the 
ordinary girl Lubava. In this film played well known Ukranian and Soviet actors: Yurij Muravjckiy, Petro 
Velyaminov, Lyudmyla Smorodina, Kostyantyn Stepankov, Oleg Drach, Leonid Filatov, Mykola Beliy, 
Mykola Babenko, Vsevolod Gavrilov, Boris Stavickiy, Olga Belyavska, Andrii Kharytonov, Mykola 
Grynko, Vaclav Dvorzheckiy. The authors of scenario were Pavlo Zagrebelniy, Mykhailo Veprinskiy, 
Grygory Кokhan; by an operator Felix Gilevich; artists-producers are Viktor and Larysa Zhilko; a composer 
is Yevhenij Stankovich. Film «Yaroslav Mudry» in 1982 was awarded with a prize and a diploma from the 
jury for the historical films at the All Union Film Festival in Tallinn. 

That was the only work by V. Gorpenko with G. Kokhan – in 1984 they worked on four series 
TV feature film «Acceleration» after the novel by Pavlo Zagrebelny «Boost». The film is constructed as 
a retrospective of the recollections of the major character of the film – a head of science research institute, 
scientist-cyberneticist Petro Karnal about his military youth and life partners, the reason to which became 
a meeting with a journalist Anastasia. In this film played famous actors: Petro Velyaminov, Igor 
Yankovskiy, Rostislav Yankovskiy, Volodymy Yankovskiy, Farida Myminova, Nelli Pshenna, Vadim 
Ledogorov, Oleg Vavilov, Mykola Rushkovskiy, Mykola Zadniprovskiy, Natalya Panchik, Serhij Varchuk, 
Mykola Grynko, Oleksandr Bystrushkin, Каterina Krupennikova. The authors of scenario were Pavlo 
Zagrebelniy, Mychailo Reznikovich, Grygory Кokhan; operators Felix Gilevich, Arkadiy Pershin; artists-
producer Yurij Myller, a composer is Yevhenij Stankovich. 

In 1984 Volodymyr Gorpenko was forced to accept the role of the director of the feature film «Your 
Peaceful Sky», having replaced on this position one of the first Ukrainian film directors, a graduate of Kyiv 
State Institute of Cinematography (1935) Isak Petrovich Shmaruk (22.08.1910 – 02.08.1986), who was 
taken to hospital with infarct just before the start of shooting process. When Volodymyr Gorpenko was 
requested to overtake the film, he had only one condition – not to change the shooting group. The film was 
shot without any changes in actors cast and shooting group. In this film played well known Ukranian and 
Soviet actors: Emmanuil Vitorgan, Lyudmyla Yaroshenko, Коstyantin Stepankov, Vаsyl Korzun, Мykola 
Dupak, Valeriy Cvetkov, Badry Kakabadze, Serhij Pidgorniy, Оleksandr Movchan, Hennadij Bolotov, 
Маsha Slidovker, Мykola Gudz and Volodymyr Gorpenko. 

According to the plot of this in terms of those times «defence film», the engineer Mykhailo Samarin, 
a head of construction bureau, was assigned a difficult task – to accelerate the works on the creation of air-
defence missile system «Zaslon», that was intended to stand against the new American first strike weapon 
bomber «Blow». Author of screenplay was Oleksandr Bilayev, operator Oleksij Prokopenko, artist-
producer Heorhij Prokopec, composer Mark Fradkin, text of songs of Robert Rozhdestvenskiy. 

After the beginning of «restructuring» in the USSR filmmakers attained a possibility to make joint 
projects not only with experts of the Soviet regime. So, in 1988–1989 Volodymyr Gorpenko worked with 
the German director Piter Fleischman on the film based on the science fiction novel of the same name 
by brothers Strugatsky «Hard to be a God». 

In this problematic fellowship much had to be done by Volodymyr Gorpenko, because before him 
a film director Oleg Borisovich Fialko (was born 28.6.1946, Druzhkivka, Donetsk reg.) rejected this work. 
That was unordinary but quite useful experience. About the peculiarities of the work on this project 
V. Gorpenko told the author of the research in the interview. 

One of the authors of the screenplay and producer from the German part Piter Fleischman brought 
with him fully developed screenplay, exposure sheet, etc. Having looked through the material, Gorpenko 
noted that 450 meters are odd – there were special experts invited who overworked plot lines with the help 
of computer. Gorpenko was as well in doubt as to the decorations schemes, made by German artists. 
Afterwards Ukrainian artists were invited who in very tight schedule made sketches and constructed on the 
Yalta film set fantastic decorations for the film. It is a pleasure to note the fact that their sketches are saved 
in Hollywood as an example of wonderful work. 

Finally, they managed to reapprove actors, make changes in the screenplay. But, as it turned up in the 
first shooting day, the vision of the film by Peter Fleischman could not guarantee the high quality in the 
opinion of both Gorpenko and the major actor playing the role of Rumata, Hollywood star Bill Peterson. 
Gorpenko remembers his words: «I’m not such a big star to play in a bad film». V. Gorpenko in front 
of Radinfilm and Bill Peterson in front of British insurance company raised a question on changing Peter 
Fleischman. Shooting was stopped, a representative of the company Completion Bond, who had exclusive 
legal rights to change producers, also came to the conclusion that the change is necessary. …Though 
to remove Fleischman from producing was a difficult thing because of skilfully written contract what made 
the procedure impossible. 
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After two weeks of idle time, Peter Fleischman having paid to the company a huge penalty, stayed 
not only production director but producer as well and at that invited art director J. Gofman. In protest, 
Volodymyr Gorpenko and Bill Peterson rejected to take part in work on the film. In this joint project 
of FRG and USSR played well known German and Soviet actors: Edvard Zentara, Oleksandr Philippenko, 
Ann Gotye, Krystina Kayfman, Andrii Boltnev, P’er Klimenty, Kh’ygo Kvester, Verner Khercog, 
Mykhailo Glyz`kiy, Elgudzha Burduli, Angelika Tomas, Lev Perfilov, Illya Ivanov, Mychailo Kramar, 
Regimantas Adomaytis, Brygit Dol`, Томаs Shyukke, Маrkus Orf, Аrnis Licitis, Yurij Nesheretniy, Ivan 
Gerasevich, Vadim Kaporikov, Nіnа Іliyna, Vyacheslav Ganenko, Hennadij Khrapunkov, Оlеg Іsaev, 
Serhij Оziraniy, Hennadij Іvаnоv. 

A group of artists worked over the screenplay: Piter Fleischman, Jean-Claude Karer, Dal Orlpov, 
Bert Vaynshenker, Valentyna Rydvanova. In this film there were a few operators: Pavel Lebeshev, Claus 
Myuller-Laye, Ezhi Gostik, Oleksii Zolotarev, Oleksandr Shigaev, Thomas Maykh. Oksana Medvid and 
Serhij Khotymskiy were artists-producers, and Yrgen Fritc – composer. 

Simultaneously with his active engagement in cinematography V. Gorpenko worked as well 
on Ukrainian TV – amidst the 90s he shot a triptych of video films «Who are we?», which was broadcasted 
by the National Television Company of Ukraine during many years in the program of celebrations on 
occasion of Independence day of Ukraine. The author of the article, a student of Kyiv State Institute 
of Theatre at that time, played an episodic role in it. Triptych was acknowledged as best video film of the 
All Ukrainian festival of television programs «Ukraine – wonderful wonder». 

During all his creative career V. Gorpenko was dedicated to the art paradigm of his teacher 
V. Ivchenko, who was sure, that each film must be an invention: «This is possibly only under one 
condition: when the new film and the new role is undertaken by the artist...The notion of an artist» includes 
a lot of constituent parts: talent, own vision of the world, integrity of artistic positions, genteelness of ideas, 
fine executive skills... That is why I will always repeat to my students: 

– Coming up to the shooting set is a great responsibility in front of people»1. 
V.G. Gorpenko combined his creative and scientific work with the job of a lecturer of creative 

disciplines at the Department of Film and Television in the KSITA named after I.K. Karpenko-Kary. 
Beside his creative activities, V.G. Gorpenko studied the screen arts theory deeply. He is the author 

of 30 books on film and television directing, for example, «Plastic Film» (1984), «Fundamentals of Editing» 
(1992), «Color»: textbook, 4 volumes2 (1995), «The Epic and the Dramatic» (1995). «Architectonics 
of a Film»: 5 volumes, books 1-73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (2000), «Audiovisual Culture» (2002), «Editing» (2003), 
«Methods of a Journalist’s Work in a Frame» (2003), etc. He has been studying the theory and the 
methodology of film directing for many years, and publishing his studies in specialized scientific magazines: 
«Necessity of change of methodological principles of preparation of creative specialists for the cinema and 
television»10, «Methodological problems of modern Cinema and TV school»11 etc. 

                                                      
1 Слободян, В. (1987). Кіноактор і сучасність. Київ: Мистецтво, 22. 
2 Горпенко, В.Г. (1995). Колір: підручник. Київ, Ч. 1, 2, 124. 
3 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 1: Довиразне зображення, 241. 
4 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 2: Дія – драматургічні засади архітектоніки, 118. 
5 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 3: Монтажна архітектоніка фільму, Ч. І: Кадрозчеплення, 115. 
6 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 3: Монтажна архітектоніка фільму, Ч. ІІ: Сюжетотворення, 145. 
7 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 4: Архітектоніка кольору, Ч. І: Природа. Функція, 180. 
8 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 4: Архітектоніка кольору, Ч. ІІ: Видова специфіка кольору, 138. 
9 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного 
видовища. Київ, Т. 5: Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення, 249. 
10 Горпенко, В.Г. (2000). Необхідність зміни методологічних засад підготовки творчих фахівців для кіно 
і телебачення. Мистецькі обрії’99: альманах: наук.-теорет. пр. та публіц., вип. 2, 228–230. 
11 Горпенко, В.Г. (2002). Методологічні проблеми сучасної кінотелешколи. Вісник Київського міжнародного 

університету, серія «Педагогічні науки. Психологічні науки», вип. 1, 159–166. 
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THE EARLY YEARS OF OMELYAN PRITSAK 

AND FORMATION OF HIS SCIENTIFIC WORLDVIEW 

The article is devoted to the study of the early period of the biography of Omelyan Pritsak: from 

1919 to 1940. The main stages of his formation as a historian are highlighted: from studying 

in the gymnasium to entering the postgraduate study. The greatest attention is paid to the 

period of studying at the university in Lviv, because it was there that the main scientific interests 

of the historian were crystallized, first of all interest in Oriental studies. The author presents 

a review of the scientific work of a historian in this field. The article analyzes the activities 

of Omeljan Pritsak at The Shevchenko Scientific Society in Lviv, which includes the preparation 

and publication of research on both the history of Ukraine and Orientalist themes. The research 

shows both the background of the socio-political situation, interaction with leading historians 

of that time was the emergence of the scientific worldview of Omelyan Pritsak. 

Keywords: O. Pritsak, scientific worldview, historical views, Oriental studies, The Shevchenko 

Scientific Society. 

Омелян Пріцак – один із найяскравіших та найпарадоксальніших істориків ХХ століття, який 
здобув міжнародне наукове визнання в галузі арабістики та тюркології. Він був автором низки 
найсміливіших гіпотез щодо української історії. Дослідження ранньої біографії історика проливає 
світло на фактори та події, що вплинули на вибір майбутньої професії та тематики досліджень. 

Омелян Пріцак народився 7 квітня 1919 року у с. Лука на Самбірщині, коли ця місцевість була 
частиною Західноукраїнської Народної Республіки1. За свідченнями різних документів О. Пріцак 
має три дати народження. До осені 1928 року його документи містили як дату народження 14 травня 
1919 року. За документами періоду 1928 – 1936 років, він народився 7 квітня 1918 року. 
У документах після 1936 року вказана дата 7 квітня 1919 року, якої історик і дотримувався до кінця 
свого життя2. 

Його батько – Йосип Пріцак (1893 – 1919 рр.) – був інженером-залізничником. Він востаннє 
бачив сина, коли тому було лише два тижні. Йосип Пріцак служив в Українській Галицькій Армії, 
брав участь в українсько-польській війні. Загинув у страшних умовах, хворий на тиф у польському 
таборі полонених Бугшопи біля Бреста Литовського у вересні 1919 року. Омеляну було тоді 
5 місяців. Мати, Емілія (Капко) Пріцак, за своїм походженням зі старосамбірської польськомовної 
української шляхти, вийшла незабаром заміж за Павла Сарамагу. Вітчим О. Пріцака також брав 
участь у воєнних діях. Його майно в Луці конфіскувала польська влада, і родина мусила переїхати 
до Тернополя, де майбутній історик вступив до гімназії3. 

                                                      
1 Наукова бібліотека НаУКМА. Ф. 10. Омелян Йосипович Пріцак (07.04.1919 – 29.05.2006). Видатний вчений, 

філолог, сходознавець, історик, Оп. 1, Спр. 1034, арк. 1. 
2 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 62. 
3 Портнов, А. (2011). Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ: 
Критика, 186.  
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Оскільки політична ситуація у Західній Україні була складною, то 1928 року він вступав 
до польської гімназії імені Вінцента Поля у м. Тернополі з фальшивою метрикою народження: ніби 
народився на рік раніше справжньої дати: 7 квітня 1918 року, тобто ще до проголошення 
Західноукраїнської Народної Республіки, а також тому, що для вступу до гімназії був замолодий. 
Для того, щоб внести зміни до документів матері О. Пріцака довелося звернутися до священика, 
давнього приятеля родини, з проханням виправити дату народження на один рік. При тому 
виявилося, що народився він 7 квітня, а 14 травня був день його хрестин1. 

О. Пріцак був здібною дитиною – вже на четвертому році життя почав читати і писати. 
З дитинства О. Пріцак захоплювався колекціонуванням. Спочатку це були державні прапори, потім 
поштові марки та портрети світових правителів. У віці 8 років він відкрив для себе географічні атласи 
та карти. Народилася тоді в нього ідея власноруч намалювати окрему карту для кожної держави 
із зазначенням основних статистичних даних: території, населення, столиці, імені правителя тощо. 

Вже у 2 класі гімназії О. Пріцак був одним з кращих знавців географії та історії на весь 
навчальний заклад. У свої спогадах він пише, що навіть поважні випускники зверталися до нього 
із запитаннями2. 

Багато часу юний О. Пріцак проводив у вчительській бібліотеці гімназії. У ній було багато 
історичних творів польською, німецькою та латинською мовами. Першими книжками, які він там 
відкрив і, в яких була маса хронологічних та географічних даних, були: Т. Моммзен «Римська 
історія», Ф. Юсті «Давня перська історія», Ж. Масперо «Історія давнього Єгипту». Дещо пізніше він 
ознайомився з «Історією Туреччини» А. Кримського, почав заглиблюватися в теорію історії. 

За спогадами О. Пріцака, власну українськість він відкрив у 13-й день народження, коли 
«помер Еміль, народився Омелян». В інтерв’ю І. Гиричу історик розповів, що, шукаючи в архіві 
інформацію про батька, натрапив на запис у метричних книгах, який засвідчував його українське 
походження. Передувала цьому випадкова знахідка свідоцтва про вінчання його батьків, де була 
дата 29 червня 1918 року3. А це означало, що О. Пріцак народився за чверть року до їхнього 
вінчання. Для нього це було важливим питанням, яке й було вирішено дослідити. Під час канікул 
О. Пріцак поїхав до Луки і відправився до парафіяльного управління з метою дослідження 
метричних книг 1918 та 1919 років4. Там він і відшукав справжню дату свого народження – 7 квітня 
1919 року5. 

Це юнацьке емоційне переживання істотно вплинуло і на вибір фаху, й на інтерес 
до українських сюжетів6. Це було перше джерелознавче дослідження історика-початківця, яке 
визначило його майбутнє і світоглядні орієнтири на подальше життя. Тоді ж його зацікавили 
спомини учасників визвольних змагань, праці з історії Української Галицької Армії. 

Під час навчання у гімназії Омелян Пріцак почав цікавитися східними мовами. Першою була 
перська мова, яку він вивчав під керівництвом Францішека Махальського – відомого у майбутньому 
іраніста та викладача Яґеллонського університету в Кракові. Наступною мовою була турецька. 

Під час студіювання творів М. Грушевського, юнак помітив, що історик використовував 
у своєму творі грецькі, латинські чи староруські джерела і цілком безпомічним був, коли йшлося 
про джерела східних народів, які творили свої держави та культурні структури на українських 
теренах. Тому О. Пріцак вирішив, що його завданням буде заповнити цю прогалину в творі 
М. Грушевського. 

Коли у грудні 1934 року до Тернополя дійшла звістка про смерть Михайла Грушевського, 
в гімназії було влаштовано урочисте засідання для вшанування пам’яті видатного історика. Пізніше 

                                                      
1 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 62. 
2 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 63. 
3 Портнов, А. (2011). Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ: 
Критика, 186.  
4 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 62. 
5 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 63. 
6 Портнов, А. (2011). Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ: 
Критика, 186. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 116

історик згадував, що його промова на цьому заході дуже вразила представників академічної 
спільноти, які віщували йому колись стати спадкоємцем вченого у справі дослідження української 
історії1. 

Восени 1936 року О. Пріцак, закінчивши гімназію, вступив на гуманістичний факультет 
Університету імені короля Яна Казимира у Львові. Потрапивши в польське університетське 
середовище, молодий О. Пріцак все ж зумів налагодити особисті та наукові контакти з українськими 
істориками, які в міжвоєнний період працювали переважно в рамках Наукового товариства 
ім. Шевченка2 (далі – НТШ). 

В університеті О. Пріцак обрав об’єктом вивчення головним чином сходознавчу тематику, 
вивчав семітські, іранські та алтайські мови. Слід мати на увазі, що у міжвоєнні роки Львів та 
Львівський університет стали визначними центрами сходознавства, де досить активно розвивалися 
практично всі галузі цієї науки. Тут працювали визнані у світовій науці фахівці: В. Котвич, 
Є. Курилович, Т. Левицький, М. Агабекзаде. 

Вже з перших років студентського життя виявилися дві основні риси характеру О. Пріцака: 
схильність до фундаментального академічного заглиблення в науковий пошук й організаторський 
темперамент. 

Велика увага в університеті приділялася викладанню філософії та логіки. Ще в гімназійні роки 
О. Пріцак самотужки займався класичною філософією – вивчав твори Платона, Аристотеля та 
Цицерона. А в університеті курси з філософії та логіки читали вчені світової слави: філософію читав 
феноменолог Роман Інгарден, а логіку – Казімєж Айдукевич. Їхні виклади відкрили молодому 
вченому очі на важливість для історика цих двох дисциплін. З того часу зацікавився він теорією 
історії та історіософією. 

Спочатку Омелян Пріцак обрав новітню історію як свою спеціалізацію. Тому що історія та 
проблеми визвольних змагань, в яких загинув його батько, були для нього основним стимулом 
вибору професії. В той час керівником кафедри новітньої історії був професор Адам 
Шельонговський. О. Пріцак записався на його семінари, написавши для цього реферат про працю 
історика устрою Польщі Станіслава Кутжеби «Відроджена Польща», також він став автором 
реферату про Січневе повстання 1863 року. Там він отримав своє перше завдання – написати 
рецензію на дисертацію Ольги Клайнпетер про зв’язки гетьмана Івана Мазепи із королем 
Станіславом Лещинським та Карлом ХІІ. Молодий дослідник написав позитивну рецензію, з нею 
погодився і професор Адам Шельонговський3. 

Під керівництвом провідного монголіста, дослідника країн Середньої Азії, професора 
В. Котвича О. Пріцак вивчав сходознавство: ознайомився зі структурами кочових степових імперій, 
їхньою специфікою, устроєм та особливостями ведення міжнародної політики4. 

Тоді ж О. Пріцак заглибився у прочитання сходознавчих праць А. Кримського. В нагоді 
молодому досліднику стали знамениті бібліографічні екскурси у творах А. Кримського з історії 
Арабського халіфату, Османської імперії, персів, хозарів, кримських татар. Зокрема відкриттям для 
О. Пріцака стало широке застосування А. Кримським західноєвропейських та слов’янських джерел 
для вивчення середньовічної історії Близького Сходу. Проте найбільше вплинули на молодого 
дослідника дві праці А. Кримського: «Мусульманство і його будучність» та «Тюрки, їх мова та 
література»5. 

Згодом сходознавчі зацікавлення О. Пріцака переросли в наукові дослідження, результати 
яких публікувалися в українських періодичних виданнях передвоєнного Львова. Головне тематичне 
спрямування цих статей – слов’яно-арабські контакти VIII – Х століть, відображені в арабсько-
перських джерелах (свідчення істориків та географів). У той час з’явилася розвідка О. Пріцака про 

                                                      
1 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 64. 
2 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09).  
3 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 66 – 68. 
4 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 71. 
5 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 72. 
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похід 737 року на слов’янські землі начальника північного (вірменського) кордону халіфату 
Омейядів, майбутнього останнього омейядського халіфа (744 – 750 рр.) Марвана ібн Мухаммада. 
Мотиви походу, на думку історика, полягали в потребі арабів обсадити північні окраїни своєї 
держави полоненими слов’янами, аби посилити її захист. Автор публікації проаналізував цей похід 
на підставі відомостей арабських письменників Ахмада ібн Йахйя ібн Джабіра ал-Балазурі з Багдада 
та Абу Джафара Мухаммада ат-Табарі з Табаристану (Північна Персія). Він реконструював похід 
Марвана на територію Хозарії, захоплення поблизу Дону 20 тисяч родин полян і переселення 
на терени теперішньої Грузії й Кілікії для укріплення арабсько-візантійського кордону. Цією 
розвідкою історик 1939 року в журналі «Українське юнацтво» розпочав серію нарисів під назвою 
«Майбутність України на Сході»1. 

Другий нарис молодого вченого присвячений українсько-арабським контактам VIII – 
ІХ століть. У цій роботі описана торгівля полян Чорноморської Русі з арабами у VIII столітті. 
За фактологічну основу взято свідчення Абу Абдаллаха Мухаммада Ібн Ісхака, яке наводить у своїй 
«Книзі країн» письменник першої половини Х століття Ібн ал-Факих ал-Хамадані. Увагу 
зосереджено на так званому Волзькому шляху, яким подорожували слов’янські купці до міста Рой 
(сьогодні – Тегеран), вказано товари (шкіри чорних лисів та бобрів), якими вони торгували. Другий 
сюжет ґрунтується на свідченнях географа Ібн Хурдазбіха і вміщений у «Книзі шляхів і царств». 
У ньому йдеться про слов’янських купців християн у Багдаді. Купці-слов’яни, поряд з іншими 
іновірцями, євреями та персами, платили за право торгувати поголовний податок «аль-джізію». 
Обидві ці праці О. Пріцак об’єднав під назвою «Сторінка з українсько-арабських взаємин (Етюд 
з VIII – IX ст.)» і видав в одному з квітневих чисел «Літературно-наукового додатка «Нового часу» 
за 1939 рік. 

Третій нарис «Українці в очах араба-очевидця з Х ст.» завершив цикл статей «Майбутність 
України на Сході». У цьому тексті автор навів цитати про слов’ян зі звіту секретаря посольства 
халіфа ал-Муктадіра бі-ллахі Ахмада Ібн Фадлана, відрядженого 921 року до столиці Волзько-
Камської Булгарії Булгару2. 

Учений досліджував також етимологію етноніма «Лудзана», який вживається в арабських 
авторів і є перекрученою назвою слов’янського племені полян (в арабській транскрипції звучала як 
«Буляна»). Цю свою статтю, що так і не була опублікована, О. Пріцак згадав у примітці 
до перевиданого в «Новій зорі» нарису про похід Марвана: «Про те написав я окрему студію, що 
друкуватиметься в одному орієнталістичному журналі»3. Дослідник, апелюючи до звістки ал-
Мас’уді про похід племені «Лудзана» 912 – 913 років, підтверджує думку українських істориків, що 
спершу поляни жили навколо Азовського моря4. 

У цей же час розпочалося зацікавлення О. Пріцака роботою в НТШ. Саме це започаткувало 
українознавчі зацікавлення та студії майбутнього вченого. За спогадами О. Пріцака, він отримав 
свою наукову підготовку з історії України у трьох історичних комісіях НТШ протягом 1936 – 
1939 років5. О. Пріцак поряд з О. Домбровським, за словами останнього, були «наймолодші в тому 
часі адепти нашої історичної науки», яких залучив до праці в рамках НТШ голова його Історично-
філософської секції І. Крип’якевич6. 

У жовтні 1936 року О. Пріцак познайомився у Львівському університеті з О. Домбровським7. 
Як пізніше згадував останній, під час спілкування з молодим дослідником, він помітив, що юнак 
володіє непересічними знаннями з історії та орієнталістики. Тоді він і познайомив О. Пріцака 
                                                      
1 Пріцак, О. (1939). Майбутність України на Сході. І: Похід Марвана в Україну 735 р. (Про арабо-українські 
взаємини). Українське юнацтво. Ч. 1 (69). Січень. Львів, 15 – 16. 
2 Фелонюк, А. (2015). Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936 – 1943 рр.). 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, вип. 7, 116. 
3 Пріцак, О. (1939). Похід Марвана Ібн-Мухаммеда в Україну 735 р. Сторінка з українсько-арабських взаємин. 
Нова зоря. Ч. 26 (1226). 9 квітня. Львів, 18 – 19. 
4 Фелонюк, А. (2015). Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936 – 1943 рр.). 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, вип. 7, 117. 
5 Пріцак, О. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові поміж двома війнами. 
<http://shron.chtyvo.org.ua/Pritsak_Omelian/Naukove_Tovarystvo_im_Shevchenka_u_Lvovi_pomizh_dvoma_viina
my.pdf.> (2017, Липень, 09). 
6 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09).  
7 Домбровський, О. (2009). Спомини. Ред. А. Атаманенко, Упор. Г. Клинова. Нью-Йорк, Львів, Острог, 43. 
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з медієвістом Т. Кострубою. З того часу розпочалася їхня спільна робота над реалізацією 
дослідницьких задумів та планів. Вони часто збиралися вдома у Т. Коструби, дискутували та 
намічували плани на майбутнє1. 

Саме Т. Коструба дав завдання молодому досліднику написати генеалогічну розвідку про рід 
Скоропадських. 11 березня 1938 року О. Пріцак звернувся з листом до П. Скоропадського з приводу 
видання брошури «Родовід Скоропадських». 28 березня 1938 року П. Скоропадський надіслав 
О. Назаруку копію цього ж листа від О. Пріцака з проханням надати йому інформацію щодо 
персони молодого дослідника. «Відносно генеалогічних відомостей і праці, що її Вам надіслала 
Єлизавета, – написав гетьман, – вони зроблені моєю жінкою2. Копію листа до мене від 11.03.1938 р. 
пана Пріцака зі Львова з проханням прислати знімки в зв’язку з написанням дослідження при цьому 
долучаю. Я йому ще не відповів, зроблю це, коли Ви мені остаточно скажете Ваш погляд щодо його 
персони». Вже 14 квітня 1938 року гетьман знову написав О. Назаруку з приводу О. Пріцака: 
«Молодому Пріцаку я вже написав, що радий йому допомогти в справі розробки родоводу 
Скоропадських»3. 

Текст дослідження він опублікував як статтю в газеті «Нова Зоря» у випуску від 24 квітня 
1938 року та збірнику, присвяченому двадцятій річниці Української держави 1918 року – «За велич 
нації»4. Це була його перша публікація, яка пізніше, коли О. Пріцак був головою української 
студентської громади «Мазепинець» у Берліні, відкрила йому двері до резиденції гетьмана 
П. Скоропадського у Ванзе під Берліном. Він не раз бував у гетьмана та брав у нього інтерв’ю про 
окремі його рішення із часів гетьманування. На жаль, усі ці записи були втрачені під час Другої 
світової війни. 

Т. Коструба радо ділився свої професійним досвідом із молодим дослідником. Вони спільно 
заглибилися в дослідження середньовічних арабських текстів. Завдяки своєму наставнику О. Пріцак 
познайомився із творами В. Липинського. 

Т. Коструба увів О. Пріцака до бібліотеки НТШ, познайомивши із її директором 
В. Дорошенком й пояснивши, як користуватися каталогом. Тому перше знайомство з НТШ 
в О. Пріцака розпочалося з бібліотеки, і це, очевидно сталося восени 1936 року. У щоденнику 
відвідин бібліотеки НТШ він фігурує багато разів5. Уперше він позичив додому дві книги 13 березня 
1937 року6. 

Завдяки знайомству з Т. Кострубою О. Пріцак потрапив до Історико-джерелознавчої комісії 
НТШ, яка фактично була науковим семінаром, і давала можливість студентам Львівського 
університету вивчати основи методології, джерелознавства та історіографії української історії. 
Семінар під формальним прикриттям Історико-джерелознавчої комісії НТШ було утворено 
за ініціативою Т. Коструби з метою навчання історії та підготовки до майбутньої педагогічної та 
наукової роботи здібних студентів-українців, які, з огляду на несприятливі умови в польському 
університеті, прагнули отримати об’єктивні історичні знання, особливо що стосувалося українських 
земель. Керував семінаром І. Крип’якевич, а його заступником був М. Андрусяк. Однак, 
за спогадами самого О. Пріцака, душею семінару був Т. Коструба7. 

Учасниками семінару протягом 1936 – 1939 років були В. Борис, майбутній викладач 
Львівського державного університету ім. І. Франка та науковий співробітник Інституту суспільних 
наук, автор низки досліджень про український та польський національні рухи в Галичині першої 
                                                      
1 Домбровський, О. (2009). Спомини. Ред. А. Атаманенко, Упор. Г. Клинова. Нью-Йорк, Львів, Острог, 44. 
2 Потульницький, В. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943 – 1945 рр. 
<http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/ handle/ 
123456789/7521/Potulnytskyi_pavlo_skoropadskyi_ta_omelian.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (2017, Липень, 23). 
3 Потульницький, В. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943 – 1945 рр. 
<http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/ handle/ 
123456789/7521/Potulnytskyi_pavlo_skoropadskyi_ta_omelian.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (2017, Липень, 23). 
4 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09).  
5 Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 309. Наукове товариство імені Шевченка, 

м. Львів, Оп. 1, Спр. 1020, Арк. 9. 
6 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09). 
7 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09). 
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половини ХІХ століття, О. Домбровський, П. Фостик (Захарчишина), згодом науковий працівник 
Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові, автор кількох розвідок зі спеціальних 
історичних дисциплін, а також А. Антонович, О. Бережницький, Г. Книш, Т. Коструба, 
О. Матківська, Б. Поспішіль, О. Пріцак, О. Сенів, Я. Степанюк1. 

За спогадами секретаря наукового семінару О. Домбровського: «Засідання на Семінарі 
складалося, перш за все, з викладу, після чого йшли запити чи думки дискусійного порядку, 
включно з методологічними заувагами доповідача. До чого долучалися замітки з домени 
джерельних матеріялів та бібліографії»2. Іншими словами, це означало характеристику прочитаної 
праці, а також підготовку і обговорення наукових доповідей та рефератів. Студії на семінарі 
розпочалися в 1936 – 1937 навчальному році і тривали до червня 1939 року. Відбувалися вони 
щотижня в кімнаті, виділеній спеціально для семінару, на третьому поверсі по вул. Чарнецького, 24 
(сучасна – вул. Винниченка), де на першому поверсі розташовувалася бібліотека НТШ. О. Пріцак 
відповідав за цю кімнату: «… Крип’якевич доручив мені обов’язки завідування джерелознавчої 
комісії: я повинен був дбати, щоб там було все прибрано, щоб були підготовані потрібні книжки 
і таке інше»3. 

На семінарі О. Пріцак познайомився з І. Крип’якевичем, який у той час виконував обов’язки 
голови Історично-філософської секції та одночасно керував Комісією з давньої історії України. 
Безпосередньо знайомство відбулося під час засідання наукового семінару, на якому молодий 
історик реферував працю І. Крип’якевича «Українське життя в давні часи. І. Княжа доба». Ось як 
сам О. Пріцак пише про своє перше знайомство із своїм майбутнім вчителем: «Десь в половині моєї 
доповіді увійшов до залу старший пан гарної постави із гарним обличчям та хвилястим сивим 
волоссям і уважно прислухався до мойого реферату. Після засідання він підійшов до мене і назвав 
своє прізвище. Це був якраз Іван Крип’якевич, колишній учень М. Грушевського. Він відповів мені 
на деякі мої запитання та побажання, у нас зав’язалася цікава дискусія, і з того часу я став його 
учнем і приятелем»4. 

За спогадами О. Пріцака, І. Крип’якевич навчав його мати ширшу перспективу на предмет 
свого дослідження, розрізняти центральні проблеми від маргінальних. Зокрема, взимку 1937 – 
1938 років О. Пріцак опрацьовував архівні та друковані матеріали про Анну Дольську. Він згадує, 
яке велике розчарування його спіткало, коли показавши своєму вчителеві гори зібраного матеріалу, 
він дістав відповідь, що І. Крип’якевич не може тепер з ним говорити про досліджувані проблеми, 
бо молодий дослідник їх власне ще не знає. І. Крип’якевич аргументував свою позицію тим, що 
О. Пріцаку треба із усього масиву матеріалів, залишити лише те, що є дійсно важливим. Протягом 
наступних десяти днів молодий дослідник перебрав усі документи, що дало йому змогу чудово 
оволодіти матеріалом і відкрити очі на сутність досліджуваної проблеми5. 

Знайомство О. Пріцака з І. Крип’якевичем, що спершу було працею під його керівництвом, 
поступово переростало в приязнь між учителем та учнем. О. Пріцак допомагав І. Крип’якевичу 
у різних наукових проектах, наприклад при укладанні бібліографії підручників з історії України, де 
на списках, що містяться в архіві І. Крип’якевича, є позначки, зроблені його рукою6. Таким чином, 
постать І. Крип’якевича мала неабияке значення у формуванні О. Пріцака як історика. Впродовж 
усього життя О. Пріцак зберігав теплу пам’ять про свого вчителя7. 

О. Пріцак як дослідник формувався в середовищі семінару, де викладали різні періоди історії 
України і загалом теоретичні основи науки такі відомі на той час науковці як І. Крип’якевич, 
                                                      
1 Домбровський, О. Семінар історії України при НТШ у тридцятих роках. <http://shron.chtyvo.org.ua/ 
Dombrovskyi_Oleksandr/Seminar_istorii_Ukrainy_pry_NTSh_u_trydtsiatykh_rokakh.pdf.> (2017, Липень, 23). 
2 Домбровський, О. (2001)Традиції школи М. Грушевського у львівському НТШ в 30-х роках. 
Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Упорядник Ф. Стеблій. Львів, 560. 
3 Пріцак, О. (2001). Спогад про вчителя. Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. 
Упорядник Ф. Стеблій. Львів, 562. 
4 Пріцак, О. (1991). Мій шлях історика. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – 
Кембридж, 68. 
5 Пріцак, О. Іван Крип’якевич. <http://chtyvo.org.ua/authors/Pritsak_Omelian/ Ivan_Krypiakevych_1886-1967/> 
(2017, Липень, 23). 
6 Федорук, О. (2007). Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича). 
Східний світ, 1. Київ, 70. 
7 Федорук, О. (2007). Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича). 
Східний світ, 1. Київ, 70. 
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О. Терлецький, Т. Коструба, М. Андрусяк. У рамках семінару Т. Коструба запропонував підготувати 
та опублікувати три томи «Джерел до історії України». За його задумом, перший том мав включати 
згадки грецьких та латинських авторів про територію України. Над ним працював О. Домбровський. 
У другому томі передбачалося опублікувати відомості арабських авторів. Над ним працював 
О. Пріцак1. На особливу увагу заслуговує те, що він у такому молодому віці був уже настільки 
обізнаний у галузі орієнталістики, в тому числі й арабістики, що відчував у собі можливості для 
здійснення перекладу арабських письменників2. Інтереси О. Пріцака з арабістики у цей період 
торкалися, зокрема, вивчення патріарших грамот арабською мовою3. У третьому томі мали б бути 
опубліковані візантійські джерела. Його упорядкуванням займався Т. Коструба. Це був на той час 
грандіозний план в галузі джерелознавства з огляду на ті обставини, в яких знаходилася наша 
історична наука. Ця видавнича ідея не була реалізована повною мірою через воєнні події. Побачили 
світ лише переклад Т. Коструби «Галицько-Волинського літопису» та Геродотова «Скитія» 
зі «Вступом» до останнього видання О. Домбровського4. 

Є припущення, що саме в рамках цього дослідницького проекту О. Пріцак працював 
у 1940 році над перекладом твору арабського історика й географа Абу аль-Фіда «Таквім аль-
бульдан» («Впорядкування країн»), що належить до жанру описової географії. Ці матеріали 
О. Пріцака під назвою «Кітаб таквім аль-бульдан» Абу аль-Фіда-і (XIV ст.) про Україну і сумежні 
землі» є наразі в архіві НТШ, що зберігається в Центральному державному історичному архіві 
України у Львові. У 1940 році сходознавець залишив їх у Львівській філії Інституту історії України 
АН УРСР. Із машинопису зрозуміло, що це лише переклад українською мовою вступу до твору аль-
Фіда й розділу, у якому подано інформацію про розміщення країн і 37 таблиць із їхніми 
географічними координатами. Дослідник планував також перекласти вступну частину цього твору 
з описом уже відомих тоді географічних об’єктів, написати статтю від перекладача, у якій мова 
йшла б про автора, джерела його твору, арабську географічну науку середньовіччя. Основний текст 
мав бути доповнений філологічним і «топономастичним» коментарями. Ця робота є першою 
спробою перекладу твору аль-Фіда українською мовою5. 

О. Пріцак разом Т. Кострубою також розробляли спільний проект учасників семінару 
за поданням І. Крип’якевича – «Українська історична бібліографія». На практиці це зводилося 
до виписок усіх посилань на джерела й літературу з «Історії України-Руси» М. Грушевського 
на окремі картки. О. Пріцаку дістався сьомий том. Робота тривала до 1939 року, однак її перервав 
початок війни6. Крім того І. Крип’якевич та О. Пріцак складали регести документів гетьманської 
канцелярії за 1648 – 1764 роки7. 

За відомостями «Хроніки НТШ», у 1938 році О. Пріцак виголосив на засіданнях комісії дві 
доповіді. Перша стосувалася згадок про слов’ян у творах географа другої половини ІХ – 
початку Х століття Ібн Хурдазбіха – «Звістки Ібн-Хордад-і-біг-а про слов’ян», що стала основою 
загаданої вище статті «Українсько-арабська торгівля VIII – ІХ ст.»8. Друге повідомлення молодий 
історик присвятив генеалогії роду Скоропадських – «Генеалогія Скоропадських». Зрозуміло, що 
виступів О. Пріцака на засіданнях семінару було значно більше. Можливо, вони не мали вигляду 
доповіді, а лише рефератів, які стосувалися різних публікацій. 

За сприянням І. Крип’якевича О. Пріцак все тісніше входив у середовище істориків, які 
гуртувалися в історичних комісіях НТШ. У 1938 році за пропозицією І. Крип’якевича О. Пріцака 
обрали членом двох основних історичних комісій НТШ: Комісії давньої історії України та Комісії 
                                                      
1 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09). 
2 Домбровський, О. (2009). Спомини. Ред. А. Атаманенко, Упор. Г. Клинова. Нью-Йорк, Львів, Острог, 44. 
3 Федорук, О. (2007). Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак (За матеріалами домашнього архіву І. 
Крип’якевича). Східний світ, 1. Київ, 70. 
4 Домбровський, О. (2009). Спомини. Ред. А. Атаманенко, Упор. Г. Клинова. Нью-Йорк, Львів, Острог, 44. 
5 Фелонюк, А. (2015). Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936 – 1943 рр.). 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, вип. 7, 117. 
6 Фелонюк, А.В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936 – 1939 рр.). 
<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6581> (2017, Липень, 09). 
7 Домбровський, О. Семінар історії України при НТШ у тридцятих роках. <http://shron.chtyvo.org.ua/ 
Dombrovskyi_Oleksandr/Seminar_istorii_Ukrainy_pry_NTSh_u_trydtsiatykh_rokakh.pdf.> (2017, Липень, 23). 
8 Фелонюк, А. (2015). Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936 – 1943 рр.). 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, вип. 7, 117. 
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нової історії України, хоча прізвища О. Пріцака, так як, зрештою, й О. Домбровського, відсутні 
в списках звичайних членів товариства в останній виданій перед війною «Хроніці НТШ» 
за 1938 рік1. В історичних комісіях НТШ О. Пріцак познайомився з провідними українськими 
істориками – М. Кордубою, Я. Пастернаком, В. Герасимчуком, І. Карпинцем, М. Андрусяком. 

За спогадами О. Пріцака, І. Крип’якевич запропонував включити його до Комісії нової історії 
України. «Коли я, так би мовити, підріс, Крип’якевич запропонував мене в члени Комісії нової 
історії України, де мене скоро, в 1938 р., зробили секретарем, – між іншим, я мав приємність 
підписати грамоти про закордонне членство для Борщака і Бориса Крупницького» 2. 

15 квітня 1938 року, на 24 засіданні Комісії нової історії України, за поданням І. Витановича 
О. Пріцака названо членом і призначено секретарем Комісії нової історії України. До цього дня він 
жодного разу, як слідує з протоколів засідань комісії, не був присутній на них. На передостанньому, 
26-му засіданні, яке відбулося 6 травня 1939 року, за пропозицією І. Крип’якевича було переобрано 
президію комісії у складі: І. Витановича – голови, І. Карпинця – заступника і О. Пріцака – секретаря. 
Загалом О. Пріцак секретарював на чотирьох засіданнях Комісії нової історії України від 24-го 
(15 квітня 1938 року) до останнього 27-го, яке відбулося 22 травня 1939 року. 

Перед безпосереднім вибором на секретарство, на тому ж 24-му засіданні комісії 15 квітня 
1938 року, О. Пріцак виступив з доповіддю про виявлення ним у костелі Св. Антонія на Личакові 
портрета княгині Анни Дольської, особи, яка відіграла важливу роль у відносинах гетьмана Івана 
Мазепи з Карлом ХІІ та Станіславом Лещинським. У міському архіві він знайшов приватну 
кореспонденцію княгині. За пропозицією І. Крип’якевича, О. Пріцак у грудні 1937 року оглянув 
портрети, які в літературі вважалися портретами князя Януша Вишневецького і його дружини 
Генріхи. При детальному огляді О. Пріцак переконався, що це портрет батька Януша – князя 
Костянтина Вишневецького і його першої дружини, майбутньої Анни Дольської. Фундатором 
костелу був саме Костянтин, а не його син Януш, як вважалося в літературі. Анотацію свого виступу 
О. Пріцак зробив власноруч, вже як секретар3. 

На наступному засіданні, що відбулося 18 січня 1939 року, О. Пріцак прочитав доповідь про 
Анну Дольську: «Іван Мазепа і кн. Анна Дольська», поділивши її на дві частини: біографія Анни 
Дольської та її політична діяльність. У протоколі цього засідання О. Пріцак докладно резюмував 
свій виступ, із вказівкою питань, які ставили присутні4. Доповідь була надрукована за сприяння 
І. Крип’якевича у 1938 році у двотомнику, присвяченому Івану Мазепі, що вийшов у Варшаві 
в Українському Науковому Інституті. 

І. Крип’якевич завжди сприяв науковим студіям О. Пріцака в галузі національної історії, 
направляючи їх у методологічно правильне русло. Молодий історик збирав наукову бібліографію 
про період гетьманування І. Мазепи і в нагоді йому завжди ставали методичні поради 
І. Крип’якевича. О. Пріцак згадував: «Переглядаючи мої бібліографічні матеріали про зв’язки 
Мазепи з Дольською, Іван Петрович запропонував, щоб я поширив бібліографію на весь період 
гетьманування Мазепи. Він тоді мені допоміг своїми унікальними бібліографічними картками, 
зокрема з видань губерніяльних та єпархіяльних відомостей різних провінцій Російської імперії»5. 
В архіві І. Крип’якевича зберігся перелік документів І. Мазепи, укладений О. Пріцаком6. Пізніше 
О. Пріцак звернувся до відомого мазепознавця, київського професора О. Оглоблина з проханням 
заповнити прогалини в цій бібліографії. 

На осінь 1939 року бібліографія, що нараховувала кілька тисяч позицій літератури, була 
готова й надіслана О. Пріцаком до друку у Варшаву для публікації в якості третього тому збірника 
Варшавського наукового інституту, присвяченого Мазепі. Однак, за спогадами історика, вона 
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6 Федорук, О. (2007). Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича). 
Східний світ, 1. Київ, 70. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 122

не була опублікована у зв’язку з початком Другої світової війни, а її рукопис загубився. Втім, 
відомо, що підготовлена ним бібліографія про гетьмана Івана Мазепу планувалась до друку 
1941 року в друкарні оо. Василіан у Жовкві. Таку інформацію подає історик о. Роман Лукань 
на форзаці 5 тому «Записок Чина святого Василія Великого», який був додрукований 
у 15 примірниках: «М-р О. Пріцак. Бібліографія про гетьмана І. Мазепу (друкується)». Однак, 
незважаючи на анонс цієї праці, її, як і інші публікації василіанського видавництва, не було 
надруковано з огляду на умови війни. 

О. Пріцак також зазначив у своїх спогадах: «один з керівників Комісії Іван Карпинець, який 
був, ще директором музею визвольної боротьби, мене зробив своїм заступником»1. Детальніша 
інформація про його обов’язки в музеї відсутня. 

Окрім Історично-джерелознавчої та Комісії нової історії України, О. Пріцак відвідував 
засідання Комісії давньої історії України, головою якої був І. Крип’якевич. Про це згадує 
О. Домбровський у своїх спогадах. О. Пріцак на одному з її засідань виголосив доповідь на тему: 
«Мазепа в теперішній історіографії»2. 

Окрім доповідей та секретарювання на засіданнях комісій НТШ, О. Пріцак проявляв 
активність у рамках товариства, публікуючи рецензії та готуючи до друку матеріали. Так, 
на сторінках заснованого на початку 1939 року І. Крип’якевичем часопису «Сьогочасне й минуле» 
з’явилася рецензія О. Пріцака на працю польського арабіста Т. Левіцького. Польський учений 
у статті прокоментував відомості арабського мандрівника ХІІ століття Аль-Ідрісі про торговельний 
шлях від Києва до Володимира на Волині. О. Пріцак позитивно відгукнувся про це дослідження, 
лише полемізуючи з інтерпретацією однієї назви – «б-р-а-в-л-ь-г», під якою, на думку молодого 
дослідника, слід розуміти місто Білгород, а не Брусилів чи Трипіль, як вважав Т. Левіцький3. 
Розвиваючи свої джерелознавчі студії, О. Пріцак підготував у рамках НТШ до друку дві статті 
«Подорожі монаха Юліяна до Великої Угорщини (1235 – 1238) як джерело до історії України», 
«В справі грамот арабських патріархів у Львові» та замітку, назва якої розпочинається словом 
«Вість…» (решта тексту відсутня), які планувалося опублікувати 1939 року у 156 томі «Записок 
НТШ», редагованих І. Крип’якевичем, однак на перешкоді став початок війни. Рукописи двох 
перших розвідок збереглися в особистому архіві І. Крип’якевича4. Тоді ж на замовлення 
Національного музею у Львові він підготував опис і встановив топографію скарбів арабо-
мусульманських монет у Західній Україні. Подальша доля цього рукопису невідома5. 

Під час перебування О. Пріцака на навчанні у Львові, його увагу привернула дискусія про 
початки української нації на сторінках місцевої преси та на засіданнях і в публікаціях Українського 
Історично-філологічного товариства у Празі. 

Початок дискусії поклала стаття львівського історика, професора М. Кордуби «Найважніший 
момент в історії України», яка 1930 року була опублікована на сторінках «Літературно-наукового 
вісника». Ця публікація поклала початок широкої дискусії в еміграційному та західноукраїнському 
середовищах. Найважливішим моментом, тобто подією, що дала поштовх утворенню української 
нації, М. Кордуба вважав «відорвання південно-західних руських територій від зв’язку з іншими 
руськими землями і об’єднання їх в Литовській державі в другій половині XIV ст.». Часи Русі 
Мирон Кордуба описував як «загальноруську культурну сферу» і наголошував, що Давня Русь 
«не була ані українською, ані, очевидно, великоруською, тільки руською»6. 

Матеріали празької дискусії було опубліковано у 1931 році окремою брошурою під назвою 
«Откоуду єсть пошла Руская земля»7. Після появи публікації М. Кордуби здійнялася ціла хвиля 
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заперечень і спростувань. Дискусія вийшла міждисциплінарною і навіть трохи міжнародною. 
За ініціативи мовознавця С. Смаль-Стоцького тези публікації обговорили й засудили на засіданні 
Українського історично-філологічного товариства у Празі. Пропозиції М. Кордуби обговорювали 
в Українському академічному товаристві в Берліні, на сторінках польських та еміграційних 
російських видань. Дискусія відразу набула виразного політичного присмаку1. С. Смаль-Стоцький 
висловив думку, що початки української нації (не етносу) треба шукати якщо не в доісторичну добу, 
то принаймні за часів Русі, що об’єднала українські племена в один спільний політичний, етнічний, 
культурний і економічний організм. З іншими думками виступили тільки С. Наріжний, П. Феденко 
та М. Чубатий. На думку першого переломним моментом був 1917 рік, а другий визнав такою 
подією створення Козацької держави Богданом Хмельницьким. М. Чубатий доводив, що процес 
творення української нації почався після смерті Ярослава Мудрого, а закінчився з моментом 
утворення Галицько-Волинської держави2. 

Попри догматичність, полеміка мала принаймні одного вдячного читача – молодого Омеляна 
Пріцака, який під її впливом захопився питанням формування української нації. У спогадах він 
пише, що, коли у 1937 році йому до рук потрапила празька брошура, він намагався з’ясувати, перш 
за все, що таке нація взагалі і як сусіди – поляки, німці, французи та інші розв’язують питання про 
початки своїх націй. О. Пріцак дуже серйозно заглибився в прочитання фахових праць Е. Ренана, 
А. Кірхгофа, М. Гандельсмана, В. Левинського, В. Старосольського3. 

Передвоєнні роки були насичені важливими подіями в науковому житті молодого дослідника. 
Крім участі в Семінарі, О. Пріцак разом з Т. Кострубою та О. Домбровським отримували окремі 
дослідні завдання від І. Крип’якевича, над якими вони працювали в окремому приміщенні на 
другому поверсі будинку НТШ. Час від часу до них заходив І. Крип’якевич та приносив останні 
новини з міста про Карпатську Україну, ділився деякими бібліографічними даними, а іноді 
розповідав якісь жарти. Часом до міста відправляли О. Пріцака як наймолодшого. Він повертався 
із новинами про тодішні політичні події, що їх можна було прочитати з наліплених оголошень 
часописних видань на Руській вулиці або на Ринку4. 

На початку 1940 року в окупованому радянськими військами Львові О. Пріцак познайомився 
з Агатангелом Кримським. «Сталося так, що Агатангел Юхимович ще під час нашої першої зустрічі 
у Львові у січні 1940 р. набрав до мене довір’я, тоді 20-літнього студента, і, відбувши зо мною свого 
роду іспит із сходознавчих дисциплін, запропонував мені переїхати до себе до Києва в аспірантуру», 
– згадував потім О. Пріцак у статті про свого вчителя5. У червні 1940 року, закінчивши Львівський 
університет, він вирушив до Києва для вступу до аспірантури Інституту мовознавства АН УРСР, де 
його науковим керівником став А. Кримський6. Останній у своєму листі до академіка 
І. Крачковського від 8 серпня 1940 року писав про свого нового аспіранта, що він «дуже молодий і 
працьовитий»7. 

Після розформування НТШ у 1940 році О. Пріцак, навчаючись у аспірантурі в А. Кримського, 
водночас працював у Львівському відділенні Інституту історії АН УРСР, сформованому на базі 
Історично-філософської секції НТШ, на чолі з І. Крип’якевичем8, де займав посади молодшого 
наукового співробітника та вченого секретаря9. У цій же установі працював згаданий вище 
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о Р. Лукань бібліотекарем, оскільки василіанська бібліотека стала основою інститутської 
з розміщенням у монастирі Св. Онуфрія, що було вдалим кроком І. Крип’якевича у справі її 
збереження за умов радянської влади. У монастирі розмістилася і львівська філія Інституту. 
О. Пріцак проживав у ньому. Через багато років він напише у спогадах: «Я отримав окрему келію, 
сусідню з келією о. Луканя, якого я називав жартома «большевицьким монахом»1. Це сусідство 
лише сприяло зміцненню їхньої дружби2. 

А познайомився О. Пріцак з о. Р. Луканем ще восени 1936, коли вступив до Львівського 
університету. Отець Р. Лукань – призабута постать української історичної науки 1930-х – початку 
1940-х років. Він уособлює особливе покоління українських істориків у Західній Україні 
міжвоєнного періоду. Отець Р. Лукань – монах-василіанин, архіваріус і бібліотекар 
у «Центральному василіанському архіві і бібліотеці галицьких обителів св. Спаса», дослідник історії 
Церкви (василіанських монастирів, шкільництва), історик друкарства та преси, бібліограф, 
музеолог3. О. Пріцак часто відвідував василіанську бібліотеку по вул. Жовківській, 36, керівником і 
душею якої був о. Р. Лукань4. 

Працювати з А. Кримським О. Пріцаку довелося недовго: спочатку військова служба, а потім 
війна відірвали його від науки. Аби уникнути мобілізації О. Пріцака до Червоної Армії у 1940 році, 
А. Кримський застосовував свої можливості та впливи задля захисту свого аспіранта. Не залишився 
байдужим до долі здібного учня та свого співробітника й І. Крип’якевич. В архіві останнього 
збережено чернетку, на звороті якої міститься початок машинописного листа І. Крип’якевича 
до А. Кримського, датованого 1940 роком, де І. Крип’якевич просить заступитися за О. Пріцака і 
не допустити його мобілізації5. Невідомо, чи цей лист було надіслано, оскільки його повного тексту 
не виявлено ані в архіві А. Кримського, ані в архіві І. Крип’якевича. Однак, попри всі зусилля, 
у листопаді 1940 року О. Пріцака мобілізували до лав Червоної Армії6. 

Короткий час перебування в аспірантурі дав йому змогу познайомитися з лабораторією-
бібліотекою А. Кримського та методом роботи вченого. Розмови під час їхніх зустрічей переважно 
торкалися історії Хозарського каганату. З того часу О. Пріцак дуже багато часу присвячував історії 
хозар, віддаючи в такий спосіб данину пам’яті своєму вчителеві, який увів його у таку цікаву царину 
всесвітньої історії в цілому та історії України зокрема7. 

Отже, на формування світогляду Омеляна Пріцака та його становлення як історика вплинула 
низка обставин та факторів. Це і перша спроба роботи в архіві, де тоді ще тринадцятирічний юнак 
шукав інформацію про свого батька, і знайомство з відомими істориками в університеті Львова, під 
керівництвом яких він робив свої перші кроки в науці. Окрім того О. Пріцак ще з часів навчання 
в гімназії був захоплений колекціонуванням, вивченням східних мов, студіюванням історичних 
творів. Усі ці захоплення згодом переросли в професію, що створила йому репутацію 
всесвітньовідомого ученого-енциклопедиста. 
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