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POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 

Олександр Титівець 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
Україна 

СТАНОВИЩЕ ТА ДОЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 
І САМОВРЯДУВАННЯ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УНР  
1919 РОКУ 
Oleksandr Tytivets 
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

THE SITUATION AND THE FATE OF THE PUBLIC  
AND SELF-GOVERNMENT DURING  
THE 1919 UNR DIRECTORATE 

The formation of Ukraine as a sovereign, democratic state took and takes place under difficult 
conditions. And  this  explains  the  interest of  people  in  the  events of  1918‐1919 when Ukraine 
tried but failed to become an independent, democratic, socially just state. 
A characteristic feature of the situation in Ukraine after the 1917 revolutions was that along with 
the political movements  that  fought  for  the  creation of  a unitary  state  (the Bolsheviks, White 
Guards, foreign invaders), the forces that set the goal of creating an independent Ukrainian state 
were very active. The public  in  the  form of public associations and unions also did not  remain 
aloof,  although  their  activities  differed  significantly  from  the  time  of  the  empire.  On  the 
foreground were already new, revolutionary views, programs and the purpose of their activities. 
Keywords: public associations, commissariats, local self‐government bodies, councils, UNR. 

Неспроможність Ради Міністрів налагодити забезпечення армійських потреб викликала 
негативне ставлення до неї з боку військових. Військові звинувачували урядові партії у тому, що не 
було створено регулярної української армії. 

28 жовтня 1919 р. командуючий наддніпрянського війська отаман В. Сальський сповістив 
провід УНР про жахливий стан українських підрозділів, відсутність всього необхідного на зиму. 

Згодом було розроблено проект про асигнування в розпорядження МВС коштів 
на організаційну роботу зі скликання на Поділлі і Волині повітових Конгресів трудового народу та 
утримання Трудових Рад. РНМ ухвалила постанову про надання МВС права витратити 847 тисяч 
гривень на вище зазначені цілі. 

24 червня 1919 р. вийшла постанова « Про організацію влади на місцях», за якою відновлювався 
інститут комісарів і встановлювалася система вертикального підпорядкування органів з верху до низу. 
Губернський комісар призначався міністром внутрішніх справ і був представником держави 
в губернії. Його основним завданням було енергійне проведення в життя всіх законів та розпоряджень 
уряду УНР і постійний нагляд за виконанням обов’язків повітового комісара, котрий був ключовою 
фігурою в цій системі влади. Його першочерговими завданнями були: 

– Виконання розпоряджень вищих органів влади; 
– Організація сільських, волосних, повітових комісаріатів, а також народних та земельних 

управ і нагляд і нагляд за їх діяльністю; 
– Організація народної самооборони, відновлення апарату міліції; 
– Підготовка до мобілізації; 
– Скликання повітового з’їзду для ознайомлення з сучасним становищем та порядком 

відновлення влади на місцях; 
– Утворення інституту інструкторів-інформаторів для пропаганди серед населення політики 

Директорії УНР; 
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Наступною ланкою у цій структурі був волосний комісар. Ним ставав голова волосної 
Народної Управи, але тільки після затвердження повітокомісаром. Обов’язки волосного комісара 
були тотожними до повітового, але на волосному рівні. Наприкінці цієї вертикальної схеми влади 
стояв сільський комісар, котрий обирався громадою села і затверджувався повіткомісаром. 
Представник державної адміністративної вертикалі влади повинен був втілювати в життя всі закони 
та розпорядження влади УНР, організовувати охорону села та проводити боротьбу з антидержавною 
агітацією і злочинцями, а також подбати про відновлення земельних органів. 

На відміну від губернського та повітових комісарів, нижчі ланки цієї системи були більш 
демократичні, оскільки значний вплив на їх формування мала громадськість. Інститут комісарів 
створювався для державного представництва на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу 
УНР. 

Для швидкої організації роботи місцевого адміністративного апарату при військових 
частинах, що займали ту чи іншу територію, були спеціальні уповноважені МВС, які відновлювали 
діяльність комісаріатів та самоврядувань. Як правило, за своїм складом це були органи, що 
функціонували до приходу більшовиків1. 

Для наведення порядку на територіях, підконтрольним губернським то повітовим комісарам, 
для успішної їх боротьби з ворожими елементами 17 червня 1919 р. МВС видало розпорядження про 
надання комісарам права віддавати під військовий суд всіх, причетних до активної допомоги 
більшовизму та інших державних злочинців. 

Для зміцнення зв’язку повітових та волосних адміністративних установ Кам’янецьким 
повіткомісаром було скликано з’їзд волосних комісарів та секретарів Народних Управ, на якому їх 
було проінструктовано про організацію влади у волості і на селі2. 

Повіткомісари отримали надзвичайно великі повноваження, і як представники уряду мали право 
політичного контролю всіх державних та громадських установ. При деяких повіткомісаріатах діяли 
відділи для контррозвідки для боротьби з більшовицькими підпіллям та іншими ворогами УНР3. 

В Україні процвітали анархія та бандитизм. За наказом РНМ від 11 червня 1919 р. комісари 
різних адміністративно-територіальних утворень повинні були створювати в селах та містечках 
загони самооборони, які мали тимчасово характер до відновлення діяльності повітової міліції. Але 
в багатьох селах самоохорони організувати не вдалось, так як селяни негативно ставились до ідеї їх 
утворень, оскільки вважали це «неприємною» повинністю4. 

Низька виконавська дисципліна, неналагодженість роботи апарату вищих державних органів 
призводили до зволікання у формуванні місцевих владних структур. Довгий термін проходження 
документів державної ваги серед чиновницької бюрократії різко негативно відбивався на державних 
справах. 

6 серпня 1919 р. було опубліковано основні положення «Законопроекту про місцеве 
громадське управління УНР», який складався з трьох частин: закону, статуту, інструкції. В основу 
проекту взято громаду. Свою владу на місцях трудовий народ мав здійснювати в сільських і міських 
громадах через Народні Ради та їхні виконавчі органи – Народні Управи. Вони повинні були 
складатися з депутатів, обраних усіма правосильними громадянами даної громади за «трудовим 
принципом». Ради відали адміністративними, судовими, фінансовими, народно-господарськими, 
земельними, продовольчими, освітніми та іншими справами, тобто в межі їхнього значення. Кожна 
нижче стояча Рада повинна була виконувати постанови та розпорядження вищої по інстанції Ради та 
центральних органів влади. Оскільки загальні вибори провести було неможливо, то для швидкого 
утворення вертикальної структури Рад, формування вищих по інстанції Рад повинно було 
проводитись за принципом делегування депутатів від нижчих до вищих рівнів Рад5. 

Згідно з зазначеним проектом місцеві органи самоврядування повинні були формуватися 
за класовим «трудовим принципом». Але міжнародна та внутрішня ситуація вимагала зміни 
політичних засад державотворення. У листі ЦК УСДРП до ЦК УПСР від 11 серпня 1919 р. 
вказувалось, що після прийняття нового закону про місцеве самоврядування, вибори у реформовані 
                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.1092, Оп. 2, Спр. 76, 227 арк. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1092, Оп. 2, Спр. 57, 22 арк. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.1092, Оп. 2, Спр. 166, 22-124 арк. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1092, Оп. 2, Спр. 97, 30 арк 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3305, Оп. 1, Спр. 8, 45 арк. 
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органи місцевого самоуправління повинні відбутись за загальним виборчим правом. Попри опір 
есерів, у розробленому «Положенні про перевибори до губернських, повітових, волосних та 
містечкових народних самоврядувань» зазначено, що виборчим правом користуються всі українські 
громадяни, тобто класовий принцип формування місцевих органів замінено на демократичний1. 

Земства, керівництво яких здебільшого дотримувалось ліберально-демократичних поглядів, 
вирішили заявити про себе к про певну суспільну силу. Для цього 8 серпня 1919 р. у місті Кам’янці-
Подільському скликано нараду земських діячів України. На неї прибули представники з 5 губерній. 
Засідання проходили за таким порядком денним: 

1) Сучасний момент; 
2) Законопроект про Трудові Ради; 
3) Ставлення Уряду до самоврядування; 
Хоча урядові структури стверджували, що на даному етапі земства втратили своє значення, 

все ж не могли зігнорувати це зібрання, і взяли в ньому участь на досить високому 
представницькому рівні. Перед делегатами наради виступили Голова РНМ Б. Мартос, міністр 
внутрішніх справ І. Мазепа, та ін. У даному випадку уряд не так хотів підтримати існуючи земства, 
як з політичних міркувань задекларувати свою прихильність ідеї широкого громадського 
самоврядування на демократичних засадах, що і засвідчив виступ І. Мазепа. Він завірив земців, що 
справа реформування влади на місцях не буде втілена без урахування думки земств і їх участі 
в розробці відповідного законодавства. Було зазначено основний пункт законопроекту: влада 
на місцях повністю переходила до самоврядування (у тому числі і комісаріати). 

Тобто представники держави – підпорядковувались місцевим демократично обраним органам 
влади. Скоріш за все, це була тактична заява, оскільки надалі в проектах реформування органів 
влади питання підпорядкування комісаріатів самоврядування не ставилось. Комісія з розгляду 
законопроекту про місцеве громадське самоуправління в своїй резолюції від 19 жовтня 1919 р . 
висловила: «Паралельно існуванням органів самоврядування визнається необхідність існування 
місцевих адміністративних органів центральної влади». А в законопроектах про діяльність комісарів 
їм надавались надзвичайно великі права. На Нараді земства вимагали від уряду авансів, покращення 
системи фінансування для забезпечення подалої ефективної роботи. Зібрання різко критикувало 
діяльність Кабінету, висловлювало йому недовіру і вимагало проведення його «реконструкції». 

Нарада земських діячів залишала після себе постійну Президію у складі 5 осіб. Делегацію 
земців було прийнято Петлюрою 16 серпня, і вона передала Головному отаману постанови наради. 
У розмові з С. Петлюра закликав земських діячів допомагати Директорії у будівництві держави. 

На середину жовтня 1919 р. у багатьох повітах Подільської і деяких повітах Волинської 
губерній було організовано інструкторські відділи при повітових комісаріатах і переважній 
більшості волосних. Але за браком коштів, засобів пересування, зв’язку, а також відповідних 
національно-культурних сил, їх робота проводилась здебільшого несистематично, і тому не давала 
значних позитивних результатів. Невелика платня, яка не забезпечувала прожиткового мінімуму, 
утруднювала набір інструкторів-інформаторів, що призводило до розвалу справи агітації та 
пропаганди серед населення. Також, незначна кількість літератури та нерегулярність надходження 
пресових видань на село, часто призводили до дуже слабкої поінформованості населення щодо 
поточної політики уряду УНР. А це давало можливість ворожим силам успішніше проводити свою 
агітацію та пропаганду. Таким чином, пропагандистську війну на селі українська влада програла, що 
було однією з причин поразки української національної справи. 

Одним з важливих негативних чинників, що призводило до незадовільного функціонування 
місцевих інституцій, були неунормовані відносини та відсутність взаємодії між цивільною та 
військовою владами. Звичайно, в умовах постійного ведення бойових дій, військові вважали, що 
саме їх структури повинні стояти над цивільними., відповідно до цього військові й діяли. 
У Кам’янецько-Подільському повіті було відновлено не тільки повітові, а й волосні комендатури, 
які виконували цивільно-адміністративні функції. Окремі коменданти почали втручатись 
в управління повітом та волостями, перешкоджали міліції виконувати свої обов’язки. Це призвело 
до двовладдя в повіті. Протидія військових цивільним органам влади призводила до паралічу 
останньої. Місцеві адміністрації вимагали від уряду покласти край двовладдю, зобов’язати 
                                                      
1 Христюк, П. (1921). Замітки і матеріали до історії української революції: 1917-1920 рр., 4, 6-155 
<http://elib.nplu.org/view.html?&id=8665> (2018, липень, 15). 
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військових не втручатися в цивільні справи. На засіданні МВС 21 липня 1919 р. було ухвалено 
постанову про потребу скасування інституту комендантів з 1 серпня 1919 р. через постійні 
зловживання з їхнього боку. Лише при мобілізації до лав армії УНР військова влада повинна була 
надавати допомогу цивільній, за вимогою останньої. 

Під час спільного походу української армії на Київ-Одесу, С. Петлюра в телеграмі від 
19 серпня 1919 р. вимагав зав’яти якнайміцніші контакти військовому міністерству та МВС для 
координації їх дій при організації і функціонуванні місцевих адміністрацій. Під час наступу військ 
представники МВС відмовлялись від послуг військових при організації апаратів влади1. 

Протистояння на місцях інколи закінчувалось усуненням з посади повітових військових 
начальників повіткомісарами. Такі випадки мали місце в містах та містечках Житомирі, Липовці, 
Ямполі. Військове міністерство гостро реагувало на ці дії представників МВС і застерігало, щоб 
надалі втручання цивільної влади у військові справи не допускалось. 

Отже неузгодженість дій цивільної та військової влади нанесла величезної шкоди організації 
та діяльності місцевих адміністративних структур. Постійне втручання військових у межі 
компетенції комісарів та самоврядування вносило безладдя, призводило до занепаду місцевої 
виконавчої влади, дискредитації органів управління УНР 

Щодо взаємодії адміністрації різних рівнів, то між повітовими та волосними і сільськими 
комісарами постійного контакту не було. Часто поганий зв’язок був між повітами та урядом. 
Фінансовий стан місцевих адміністрацій був надзвичайно важкий. 

Для виправлення дефектів влади було запропоновано провести реорганізацію волосних 
комісаріатів і відділивши їх від волосних Народних Управ, наділити їх виключно адміністративними 
функціями. Лише 27 жовтня 1919 р. на засідані ради МВС, у зв’язку з недоцільністю поєднання двох 
посад, волосного комісара та голови Народної Управи, було винесено постанову про те, щоб скласти 
«Положення про волосних комісарів», які були б виключно представниками адміністративної влади. 
Разом з тим, залишались голови Народних Управ. 

Щоб сконцентрувати владу в одних руках, зробити її більш дієвою, комісія пропонувала 
тимчасово надати право губернським та повітовим комісарам контролювати органи самоуправління. 

Відновлення діяльності інституту комісарів, як представників державної влади, не призвело 
до налагодження чітко функціонуючої вертикалі влади. Брак відповідних кадрів з досвідом 
адміністративної роботи, низька виконавська дисципліна, гостра відсутність коштів – всі ці причини 
призводили до незадовільної організації та роботи місцевих органів УНР. 

Разом з комісаріатами відновлювалась діяльність органів місцевого самоврядування, які 
існували до приходу більшовиків. Старі земські та міські органи влади обирались ще 
за Тимчасового уряду . Їх класовий та національний склад не влаштовував провід УНР. Партії 
урядової коаліції ще раніше домовились про формування владних структур за «трудовим 
принципом». Але швидко провести нові вибори до Трудових Рад в тих умовах було практично 
неможливо. Тому було тимчасово відновлено роботу губернських, повітових та волосних земств, які 
називались Народними Управами, а також Міських Управ. 

Щодо якісного складу адміністративного апарату, то часто у місцевих установах відповідальні 
посади обіймали урядовці, які вороже ставились до української влади. Вони саботували, гальмували 
роботу, викликаючи невдоволення населення, і своїми діями підривали довіру до уряду УНР2. 

Щоб якось поправити становище і дещо зменшити гострий дефіцит кадрів, подільські 
губернські державні органи та органи самоврядування влаштували курси для підготовки 
інструкторів-організаторів місцевої влади, на які намагались набирати осіб, авторитетних серед 
населення даної місцевості. 

Значною проблемою самоврядування залишалася їх нелегітимність і, як наслідок – низька 
працездатність. Земські зібрання та Міські Думи обирались ще за Тимчасового уряду і втратили свої 
повноваження ще на початку 1919 р. Для вироблення в найкоротший термін закону про нові органи 
влади, в середині липня 1919 р. було утворено урядову комісію. Всі міністерства та відомства 
вносили свої пропозиції та поправки3. 
                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.1092, Оп. 2, Спр. 76, 381 арк. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.1092, Оп. 2, Спр. 199, 7 арк. 
3 Христюк, П. (1921). Замітки і матеріали до історії української революції: 1917-1920 рр., 4, 147-149 
<http://elib.nplu.org/view.html?&id=8665> (2018, липень, 15). 
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Загальний огляду стану місцевих самоврядувань давав сумну картину майже повної їх 
дезорганізації. Галузі спеціального та господарського призначення, які перебували у віданні 
народних управ: школи, лікарні, телефонні станції, сільсько-господарські підприємства здебільшого 
були зруйновані військовими діями. Майже на всі території, зайнятій українськими військами, 
волосні самоврядування фактично не функціонували. Розпорядження уряду далі повітових міст 
не йшли і на периферії панувало повне безладдя. 

Працівники Департаменту місцевих самоврядувань МВС у своїй доповіді чесно визнали, що 
однією з основних причин тогочасного негативного стану самоврядувань є: «повна 
не відповідальність центральних державних установ проблемам та вимогам життя». За твердженням 
авторів доповіді, вищи органи влади «не являлись об’єднуючими всю працю та керуючими 
органами». В їх діях бракувало планомірності, розпорядження їх запізнювались і часто суперечили 
одне одному. До того ж не було виразного розмежування компетенції та функції різних державних 
установ. Таким чином випливає, що саме неспроможність проводу УНР організувати чітку 
структуру влади призвела до негативних наслідків. 

Урядові органи шукали вихід з того складного становища, в якому опинились Народні Управи 
різних рівнів. Департамент місцевих самоврядувань 17 жовтня 1919 р. надіслав МВС доповідну 
записку зі своїми пропозиціями. Автори вважали, що для запобігання остаточного розвалу 
самоврядувань і дискредитації їх в очах народу потрібно було терміново вживати наступні заходи: 

- Проведення виборів; 
- Оголошення мобілізації інтелігенції на підставі Закону про трудову повинність і розподілити 

інтелігентські кадри на роботу у волосні та повітові земства; 
- Встановлення прожиткового мінімума платні урядовцям; 
- Надати допомогу коштами волосним та сільським самоврядуванням; 
Спостерігаючи розвал самоврядувань і неможливість їх функціонування у такому складі, 

21 жовтня 1919 р. на засіданні Кабінету Міністрів вирішено було розробити в найближчий час 
законопроект про негайну зміну складу земських управ. Щоб встановити якнайтісніший контакт 
з представниками місцевих самоврядувань, вищі органи влади УНР мали намір скликати повітові 
з’їзди голів волосних та сільських Народних Управ, які мали б відвідати Головний отаман та члену 
уряду. Але це не вдалось здійснити через поразки на фронті1. 

Таким чином, в умовах постійних військових дій, через організаційні, кадрові, фінансові, та ін. 
проблеми, уряду УНР не вдалось створити повноцінних, чітко функціонуючих органів влади 
на місцях як фундаменту української державності. 
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The  article  deals  with  the  reasons  for  the  introduction  of  structures  for  industrial  repair  and 
restoration of means of  production and auxiliary  equipment of machine‐building plants  in  the 
Ukrainian  territory  of  the  USSR. With  this  aim,  the  dynamics  of  the  process  of  providing  this 
technique  of  mechanical  engineering  of  the  USSR  in  the  years  preceding  the  selected 
chronological section was considered. It was found out that the main purpose of creating both 
Remmashtrest  and  its  industrial  units  in  Ukraine  was  to  reduce  the  import  dependence  of 
republican  machine‐building  plants,  predominantly,  in  metal‐cutting  machine  tools.  It  was 
established that the tasks assigned to the Ukrainian companies of Remmashtrest were executed 
only in a half volume due to the delegation to the organization of fiscal functions which are not 
available  for  industry  and  provided  with  the  legal  basis,  as  well  as  due  to  a  number 
of technological failures in the organization of production processes. 
Keywords: scientific and technical potential, mechanical engineering, means of production, 
metal cutting machines, production capacities, factory, fiscal function. 

Розгляд періоду «соціалістичної індустріалізації» в Українській СРР як етапу діяльності 
радянського керівництва, спрямованого на швидке та масштабне нарощування науково-технічного 
потенціалу республіканського машинобудування, неминуче приводить до необхідності вивчення 
шляхів комплектування відповідних підприємств засобами виробництва та допоміжним 
устаткуванням протягом указаного хронологічного відтинку. Дане питання є дуже важливим для 
історичних розвідок стосовно еволюції науково-технічного потенціалу промислових галузей, 
оскільки відповіді на нього мають практично-прикладний характер і можуть бути екстрапольовані 
як у сьогодення, та і в майбутнє. У нашому випадку така особливість запропонованого дослідження 
додатково актуалізується й тим, що крізь призму історичних порівнянь вітчизняного та провідного 
зарубіжного ступенів розвитку машинобудівних комплексів, рівень проблематики технічного 
забезпечення машинобудування сучасної України та УСРР на початку періоду перших радянських 
п’ятирічок є доволі спорідненим як у кількісному, так і в якісному співставленні. 

Зазначимо, що в цілому в Радянському Союзі, складовою часткою народногосподарського 
комплексу якого була економіка Української СРР, з кінця 1920-х – і до початку 1940-х років 
використовувалося три способи комплектування машинобудівних заводів (машзаводів) засобами 
виробництва та допоміжним устаткуванням. Першим був імпорт такого обладнання, обсяги якого, 
наприклад, для металорізальних верстатів у різні роки коливалися від 78 % до 9 %1. Другим та 
третім способами стали, відповідно, виготовлення устаткування вітчизняними підприємствами та 
ремонт обладнання на вітчизняних же заводах із застосуванням промислових відновлювальних 
технологій (так звані капітальний та середній ремонти). У зв’язку з тим, що останні дозволяли 
відновлювати ресурс ремонтованих машин майже до первісного стану, в офіційних релізах 
відновлена техніка подавалася сукупно із знов виготовленою, у межах єдиної звітної категорії – 

                                                      
1 Омаровский, А. (1948). Советское станкостроение и его роль в индустриализации страны. Москва: 
Академия общественных наук при ЦК ВКП(б), 65. 
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«вироблено на вітчизняних підприємствах» або на кшталт такого. Формально, даний 
методологічний підхід не суперечив дійсності, оскільки мова йшла про ремонтне виробництво, а 
отже, – усе ж таки про виробництво. Але, через використання цієї практики, на сьогодні доволі 
важко (якщо не неможливо) на підставі кліометричного аналізу встановити дійсну пропорцію між 
новим та відновленим вітчизняним устаткуванням, постаченим українським машзаводам на етапі 
перших радянських п’ятирічок. Між тим, цей аспект є ключовим, тому що, навіть з урахуванням 
щільності модернізаційних заходів, середньостатистична одиниця відновленого устаткування, узята 
з усього обсягу даного виду відновлених машин чи механізмів, як правило, поступається за своїм 
науково-технічним рівнем середньостатистичній одиниці, узятій з усього обсягу нових моделей 
такого обладнання. А в Радянському Союзі на початку «соціалістичної індустріалізації» заходи 
із запровадження промислових відновлювальних виробництв у машинобудуванні набрали 
грандіозних масштабів, про що свідчить організація Вищою Радою народного господарства (ВРНГ) 
СРСР за наказами: № 412 від 15. 12. 1929 р. та № 748 / 341 від 02. 02. 1930 р. спеціального 
Державного Всесоюзного тресту з виявлення, ремонту та реалізації демонтованого обладнання 
(Реммаштрест)1. Тобто, ми можемо припустити, що відсоток відновленої техніки в загальному 
обсязі вітчизняних засобів виробництва, постачених машзаводам, був доволі значним. І якщо дане 
припущення обґрунтоване, то не зважаючи на безперечні кількісні досягнення, здобуті радянським 
машинобудуванням під час «соціалістичної індустріалізації», якісні показники останньої 
(відповідність досягнень світовому науково-технічному рівню) мають зазнати більш критичного 
аналізу, ніж це зроблено в сучасній історіографії. 

Попри вказану значущість питання організації Реммаштресту та його підприємств в Україні 
зокрема, відповідний історіографічний матеріал є доволі обмеженим. Історичний нарис «Авторитет 
заводской марки»2, в якому висвітлюється розвиток Харківського заводу агрегатних верстатів – 
одного з колишніх заводів Реммаштресту, є малоінформативним. У манері, властивій тогочасно 
найрозповсюдженішому способу подання історичного матеріалу, автори розкривають виключно 
позитивні моменти роботи підприємства, і пов’язують це з провідною роллю правлячою на тоді 
Комуністичною партією Радянського Союзу. Наситивши текст ідеологічним змістом, дослідники 
обійшли аналіз економічних, науково-технічних та інших чинників, що обумовили процеси 
створення як Реммаштресту, так і самого досліджуваного заводу. Одночасно, в книзі побіжно 
розглянуті організаційно-виробничі аспекти діяльності підприємства впродовж обраних 
хронологічних меж. Окрім того, автори вказаного нарису в своїй праці керувалися не стільки 
історичними документами, скільки мемуаристикою ветеранів підприємства, що значно знизило 
достовірність поданої в цій історичній розвідці інформації. Отже, не зважаючи на наявність 
у проаналізованій праці певного історичного фактажу, у цілому, вона не містить ані критичного 
матеріалу, ані взагалі об’єктивної інформації причинно-наслідкового характеру. 

Намагання встановити фактори, що привели до необхідності створення Реммаштресту, 
простежується в монографії «The structural origins of soviet industrial expansion»3. Між тим, автор цієї 
праці оперує лише абсолютними даними утвореного в СРСР наприкінці 1920-х років найгострішого 
на теренах колишньої Російської імперії дефіциту металорізального устаткування та енергетичного 
обладнання. При цьому, найбільший акцепт робиться на об’єктивному впливі зміни політико-
економічної формації на виникнення цього явища. Погоджуючись із вказаним слід усе-таки визнати, 
що поза увагою розглянутої наукової праці залишився багатий суб’єктивний фактаж, котрий 
відбиває причини досить тривалого існування згаданого дефіциту, і який лише частково 
досліджений автором даної публікації4. Через це, монографія «The structural origins of soviet 
industrial expansion» не надбала повноцінної компаративності, і для українських вчених є скоріше 
                                                      
1 Аннєнкова, Н.Г. (2016). Організація роботи українських заводів Державного Всесоюзного тресту 
з виявлення, ремонту та реалізації демонтованого обладнання у 1929–1933 рр. Історія освіти, науки і техніки 
в Україні: матеріали ІХ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 16 травня 
2016 р.), 20-22. 
2 Томилин, Г.А., Смолович, Л.Е., Жалнина, М.И. (1984). Авторитет заводской марки: очерк истории 
Харьковского завода агрегатных станков. Харьков: Прапор, 94. 
3 Hutchings, R. (1984). The structural origins of soviet industrial expansion. London: MacMillan Press, 241. 
4 Аннєнкова, Н.Г. (2018). Умови формування верстатного парку машинобудівного комплексу Української СРР 
до періоду «соціалістичної» індустріалізації (1919–1927 рр.) Історія науки і біографістика, 3 
<http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/09.pdf> (2018, вересень, 02). 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 3 2018 

 13

позицією імпорт-історизму, використання якого дозволяє більш вдало відокремлювати об’єктивні, 
обумовлені економічними законами чинники впливу на управлінські заходи уряду, від 
суб’єктивних – зумовлених інтерпретацією цих законів радянською системою господарювання. 

Отже, однозначно можна стверджувати, що головною причиною втілення радянським урядом 
наприкінці 1920-х років заходу стосовно організації в країні мережі підприємств спеціалізованих на 
відновленні засобів виробництва та допоміжного обладнання машзаводів за промисловими 
технологіями був шалений дефіцит такого устаткування. Одночасно, мами зауважити – даний крок 
став запозиченим у США заходом, про що 08. 09. 1933 р. прямо говорив на засіданні пленуму 
Ленінського районного комітету ВКП(б)У директор Харківського заводу Реммаштресту 
Д. Б. Лапін1. Але, на відміну від США, які мали на той час, наприклад, одну з найрозвиненіших 
галузей верстатобудування в світі, СРСР тільки-но розпочинав відтворювати власне 
верстатобудування після практично повної його ліквідації як окремого сегменту машинобудівної 
промисловості2. На взірець, на середину 1920-х років в УСРР не залишилося жодного підприємства, 
що хоча б систематично випускало верстати. Так, спеціалізований на виробництві металорізального 
устаткування Лубенський завод колишнього Акційного товариства «Феникс», що увійшов 
до Української Ради народного господарства (УРНГ), був перепрофільований на виготовлення 
побутового металевого приладдя, ремонт та поштучний випуск сільськогосподарських машин3. 
Інший спеціалізований на металорізальному обладнанні завод – «Герлях і Пульст» у Харкові, 
підпорядкований Вищій Раді народного господарства РСФРР, ще в 1920 р. був приєднаний до 
Харківського паровозобудівного заводу як машиноремонтний цех4. І хоча на той момент ще вдалося 
зберегти його верстатобудівний профіль5, але до кінця 1921 р., через незатребуваність 
виготовлюваного устаткування, виробництво на колишньому заводі «Герлях і Пульст» було 
припинено повністю6. Завод № 4 Одеського Металтресту (колишній Беліно-Федеріх), у виробничій 
програмі якого в дореволюційний період була широка гама металорізальних верстатів, зазнав 
перепрофілювання на обладнання для харчової промисловості7. Майстерні колишнього ремісничого 
училища Єврейського товариства «Труд», що з початком І Світової війни перейшли на промислове 
виробництво металорізальних верстатів та їх комплектуючих8, були фактично законсервовані. 

Таким чином, привод для організації окремої галузі, спеціалізованої на відновленні 
металорізального устаткування за промисловими технологіями, у СРСР і США був однаковий – 
утруднені можливості машзаводів щодо придбання верстатів. Між тим, у США це утруднення було 
спровоковано погіршанням фінансового стану машинобудівних підприємств унаслідок Великої 
депресії, але за наявності розвиненого верстатобудування, тобто – без дефіциту відповідного 
устаткування. У СРСР же такий дефіцит був присутнім, а фінансовий стан машинобудування, через 
велику частку імпорту обладнання та технологій за одночасною обмеженістю джерел валютних 
надходжень, не відповідав вимогам завдань з індустріалізації країни, тобто – також був 
незадовільним. Звідси, до причин створення Реммаштресту можна віднести не лише наявність 
у Радянському Союзі дефіциту на промислове оснащення, а й неможливість його подолання 
в найближчий перспективі, всупереч вимогам розпочатої «соціалістичної» індустріалізації. 

Захід із створення Реммаштресту лише за змістом являв себе як тимчасовий засіб часткового 
вирішення проблеми машзаводів стосовно браку засобів виробництва та допоміжного обладнання. 
З організаційною ж формою Реммаштрест, по суті, отримував ще й фіскальні повноваження в межах 
компетенції ВРНГ СРСР, що полягали у: виявленні відповідного зіпсованого обладнання 
на державних машзаводах союзного підпорядкування, примушенні підприємств до відправлення 
цього устаткування для ремонту на заводах тресту, подальшому розподілі відремонтованої техніки 

                                                      
1 Держархів Харківської області, ф. П-20, оп. 1, спр. 112, арк. 2. 
2 Аннєнкова, Н.Г. (2015). Криза українського верстатобудування у 1918–1932 рр. Історія науки і техніки, 7, 
21-23. 
3 Косцов, В.П., Ванцак, Б.С. (1965). Шляхами батьків. Київ: Прапор, 20. 
4 Держархів Харківської області, ф. Р-1354, оп. 1, спр. 542, арк. 2. 
5 Там само, арк. 11–13. 
6 Анненкова, Н.Г. (2016). Завод «Gerlach i Pulst» в Украине (1915 – 1925 гг.): польский след в истории 
украинского станкостроения. Studia Orientalne, 1 (9), 95. 
7 Держархів Одеської області, ф. Р-566, оп. 1, спр. 1, арк. 61. 
8 Держархів Одеської області, ф. 108, оп. 2, спр. 28, арк. 2. 
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між суб’єктами народногосподарського комплексу згідно до рознарядок ВРНГ СРСР. Дана 
фіскальна функція стала логічним наслідком одного з основних принципів «радянської» системи 
господарювання, за яким основні фонди державних підприємств залишалися в загальнодержавній 
же власності, а заводам ця власність лише передавалася для застосування в промислових цілях. 
Отже, за органами державного управління зберігалося право контролю умов використання і стану 
застосованого машзаводами державного обладнання та право вимагати від користувачів зміни цих 
умов аж до позбавлення підприємств можливості утримувати це устаткування на балансі 
з наступною передачею його на баланс іншим суб’єктам господарської діяльності. Окрім того, 
зважаючи на адміністративний порядок управління державною промисловістю, уряд міг застосувати 
своє право розпорядження державним майном і на підставі ситуативних оцінок щодо найбільшої 
ефективності місць його промислового використання. Безумовно, застосування з боку уряду свого 
вищевказаного права щодо устаткування, яке знаходилися у виробничому процесі, було економічно 
не доцільно, але стосовно вилученого з виробничого процесу зіпсованого обладнання – цілком 
прийнятне. А такої техніки на українських машзаводах на кінець 1920-х років нагромадилася дуже 
велика кількість, враховуючи те, що вже на початок цього десятиріччя ступінь фізичного зношення 
основного і допоміжного виробничого устаткування в машинобудівному комплексі республіки 
сягнув 63 %1. 

Отримавши в спадок машинобудування з двома третинами зношених основних виробничих 
фондів, радянська влада, використавши наявні на початок 1920-х років економічні умови, провела 
захід із зміцнення матеріально-технічної бази галузі. Суть цього заходу полягала в залишенні 
працюючими лише тієї кількості конче потрібних для збереження вітчизняного машинобудування 
у функціонуючому стані заводів, котру в укладених умовах можливо було забезпечити 
сировинними, кадровими та енергетичними ресурсами2. Решта машинобудівних заводів підлягала 
здачі в оренду кооперативним, громадським організаціям або окремим приватним особам, а не взяті 
в оренду – консервації3. Проте, насамперед через упереджене ставлення радянської влади до будь-
яких форм власності окрім державної, план із здачі в оренду не виконувався ані за кількісними, ані 
за потужнісними показниками од самого початку проведення відповідних заходів. Загальні обсяги 
виробництва орендних машинобудівних промислових організацій, у підсумку, не перевищили 2,5 % 
обсягів виробництва всього машинобудівного комплексу Української СРР4. Отже, попри намічений 
у 1921 р. урядом порядок ходи процесу відновлення виробництва, у дійсності відбулося прямо 
протилежне: за залишковим принципом відбувалась не консервація підприємств, а їх здача в оренду. 
У результаті, в УСРР біля двох третин з наявної на початок 1920-х років кількості машзаводів було 
законсервовано. Устаткування цих підприємств і було вирішено використати для зміцнення 
матеріально-технічної бази не законсервованих машинобудівних потужностей шляхом переміщення 
більш нових і менш зношених зразків обладнання з перших на останні. 

Однак, оскільки і на законсервованих підприємствах переважало фізично зношене 
обладнання, одним лише переміщенням тільки нових зразків техніки вирішити проблему 
працюючих підприємств у засобах виробництва, бодай у мінімальній потребі, було неможливо. 
Через це, з законсервованих заводів здійснювався вивіз й тих, нехай і застарілих, машин, за типами 
яких мався некомплект відповідно застосованим технологічним процесам. Поряд з тим, при нагоді, 
переміщувалося й поточно не таке вже й затребуване обладнання, що потім використовувалося як 
«донор» запасних частин, або ці запасні частини по-детально знімалися на місці й вивозилися на 
працюючі машзаводи5. Таким чином, потік переміщуваного устаткування був на стільки великим, 
що внаслідок своєї масштабності дуже важко піддавався контролю з боку ще недосконалих 
місцевих структур апарату управління народногосподарським комплексом республіки. 

Отже, до 1925 р. зміцнення активної частки основних фондів українського машинобудування 
відбувалося майже виключно за рахунок законсервованих підприємств6. При цьому, процес 

                                                      
1 Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО) України, ф. 1, оп. 20, спр. 2034, арк. 126. 
2 Макеенко, М.М. (1962). Очерк развития машиностроения СССР в 1921–1928 гг. Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ, 13. 
3 Известия Всеросийского центрального исполнительного комитета советов (1921, август, 11), 176, 1. 
4 Вісник статистики України (1928), 1, Харків: ЦСУ УСРР, XIV–XVII. 
5 Розенфельд, С.Я., Клименко, К.И. (1960). История машиностроения СССР. Москва: Академия наук СССР, 184. 
6 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2502, арк. 19. 
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організації структур контролю та управління роботою промисловості йшов паралельно заходам 
із зміцнення матеріально-технічної бази працюючих підприємств. Це народжувало хаос у системі 
постачання промисловості, а звідси – привело до майже повної втрати контролю над процесом 
вилучення устаткування з законсервованих підприємств та часткової втрати контролю за обліком 
такого обладнання1. Таким чином, ще одною складовою фіскальних функцій створеного 
Реммаштресту ставало завдання з відновлення обліку наявного на машинобудівних підприємствах 
державного обладнання. 

Між тим, директорат машзаводів не прагнув ані до повернення раніше переміщеного 
з законсервованих підприємств устаткування, ані до розкриття дійсної кількості наявності такого 
на працюючих потужностях. У такий спосіб директорському корпусу вдавалося формувати 
на підпорядкованих підприємствах прихований резерв потужностей, що надавало змоги як 
отримувати занижені відповідно реальних можливостей планові завдання, так і гарантовано 
виконувати останні попри всілякі негаразди, властиві виробничому процесу побудованому на 
використанні фізично зношеного оснащення. Окрім того, керівники підприємств приховували й 
дійсний стан того устаткування, яке споконвічно знаходилося в користуванні очолюваних ними 
заводів, побоючуючись того, що здавши на ремонт до іншої установи потрібний їм зразок техніки 
не отримають адекватної заміни ані на період ремонту, ані (через дефіцит останньої) взагалі 
в найближчій перспективі. Звідси, машинобудівні підприємства нарощували обсяги капітальних 
ремонтів та власного виробництва верстатів, що значно впливало на зростання собівартості продукції. 

Радянський уряд намагався боротися з таким явищем шляхом застосування економічних 
важелів. Так, у 1925 р. ВРНГ СРСР обмежила обсяги відрахувань на великі ремонтні роботи, 
пропонуючи директорату машзаводів замість цього оптимізовувати використання працездатного 
устаткування шляхом винахідництва та раціоналізаторства. Однак, за наявними не дуже високим 
рівнем технічної обізнаності робітників та браком інженерно-технічного персоналу, запропонований 
спосіб виявився малодієвим. Тоді директорат машинобудівних підприємств обрав іншій шлях – 
списання коштів, витрачених на капітальні ремонти, як таких, що були витрачені на планово-
поперджувальні та поточні ремонти, вдвічі збільшивши звітну кількість останніх проти реальної, і 
обійшовши в такий спосіб урядові заборони2. Черговим наслідком роботи Реммаштресту 
фіскального характеру мало стати зниження собівартості машинобудівної продукції завдяки 
зменшенню витрат відповідних підприємств на ремонт промислового устаткування. 

З огляду на перелік фіскальних функцій, покладених на Реммаштрест, було б дуже 
необачливим організовувати місця концентрації фізично вилученого обладнання на потужностях 
тих підприємств, до яких ці функції й застосовувалися. Саме тому, радянським урядом було 
ухвалене рішення стосовно створення низки нових спеціальних рівнопотужнісних заводів, 
підпорядкованих безпосередньо тресту. Звертає на себе увагу той факт, що при частці приблизно 
в 20 % від загальносоюзних машинобудівних потужностей3, в Україні розташовувалося два заводи 
Реммаштресту з п’яти первісно утворених4. Тобто, питома вага промислових потужностей 
Реммаштресту в УСРР була вдвічі більшою ніж у середньому по Радянському Союзу. Отже, лише 
на підставі цього факту можна стверджувати про, як мінімум, вдвічі більш складну на початок  
1930-х років ситуацію із засобами виробництва та допоміжним обладнанням у машинобудівному 
комплексі республіки ніж у цілому по СРСР. 

Про формування в УСРР набагато гірших ніж, наприклад, у РСФРР матеріально-технічних 
умов функціонування машинобудівного комплексу було відомо ще наприкінці 1920-х років. Так, 
у матеріалах з оцінкою стану промисловості та економічного розвитку Української СРР, 
підготовлених комісією Держплана СРСР до 10-ї річниці Жовтневої революції, про це йдеться 
прямо і не приховано, як про наслідок громадянської війни, найзапекліші фази котрої відбувалися 
саме на українських теренах5. Проте є всі підстави вважати дане твердження упередженим.  
                                                      
1 Промышленность Украины в 1921 году (1922). Харьков: Украинский Совет народного хозяйства, 1–6, 13. 
2 Держархів Харківської обл., ф. Р-1010, оп. 1, спр. 1331, арк. 30–31. 
3 Мартинюк, Ф.М. (1958). Машинобудування Української РСР в період соціалістичної індустріалізації. Київ: 
Державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 21. 
4 Аннєнкова, Н.Г. (2016) Організація роботи українських заводів Державного Всесоюзного тресту з виявлення, 
ремонту та реалізації демонтованого обладнання у 1929–1933 рр. Історія освіти, науки і техніки в Україні: 
матеріали ІХ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 16 травня 2016 р.), 20. 
5 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2502, арк. 15, 21. 
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По-перше, під час громадянської війни жодна з протиборчих сторін цілеспрямовано не знищувала 
основних фондів промисловості, що не могло привести до значної руйнації останніх. По-друге, 
якщо й спостерігалися нечасті випадки реквізицій заводського обладнання з наступною його 
евакуацією вглиб контрольованої певною протиборчою стороною території, то вони були найбільш 
притаманні саме радянській владі через наявність у неї під контролем більшості обсягів таких 
земель, які одночасно мали розвинуту промисловість і до яких можна було застосовувати поняття 
«глибокого тилу». По-третє, явище безконтрольного вилучення устаткування з законсервованих 
підприємств з наступним його використанням до повного виснаження ресурсу, саме в УСРР 
отримало своєї найбільшої масштабності. Це відбулося завдяки тому, що в період між 
встановленням радянської влади на частці українських земель та утворенням держави СРСР, до 
складу якої ті землі потім увійшли, на українських радянських теренах утворився певний 
адміністративний хаос. Прикриваючись ним, найперспективніші регіональні машинобудівні заводи 
були більш потужним і впорядкованим московським урядом відразу ж відчужені на користь РСФРР. 
Таким чином, сформувалася ситуація, коли на одній території одночасно знаходилися підприємства 
двох державних утворень, при чому ті, вірогідність яких стати законсервованими була найнижчою, 
виявилися не підпорядкованими територіальній владі. Даний момент, з огляду на вище згаданий 
адміністративний хаос в УСРР, дозволив підприємствам російського підкорення поводити себе 
більш цинічно стосовно законсервованих в УСРР заводів та привів до катастрофічного стану 
з залишеним на них обладнанням. 

Отже, з огляду на наявний стан засобів виробництва та допоміжного обладнання 
в українському машинобудуванні, а також на найближчі потреби в цьому устаткуванні в межах 
поставлених союзним урядом перед республікою завдань з індустріалізації, при одночасному 
скороченні можливостей імпорту даної техніки, в УСРР згідно затвердженого 08.08.1930 р. Уставу 
Реммаштресту в Харкові та Одесі організовуються підпорядковані цій структурі заводи. На сьогодні 
достеменно невідомі мотивації союзного уряду стосовно обрання саме цих двох міст для 
розташування в них згаданих реммашзаводів. Однак, виходячи з установлених Комісією Промплану 
СРСР ще в 1928 р. критеріїв підходу до промислової географії стосовно розташування запланованих 
до створення нових індустріальних об’єктів1, ми можемо припускати, що і Харків, і Одеса, у першу 
чергу, були обрані завдяки повній відповідності головним вимогам: розвинуті транспортні вузли, 
присутність робочої сили бажаних фаху та кваліфікації, мінімальна потреба в житловому 
будівництві. Привід для розміщення у вказаних містах заводів Реммаштресту, вірогідніше за все, 
слід шукати в характері роботи тих підприємств, на основі потужностей яких ці заводи 
утворювалися. 

Харківський завод Реммаштресту організовувався в селищі Іванівка (що на той момент уже 
знаходилося в міській межі) по вулиці Пащенківській 24, а Одеський – по вулиці Бугаївській 25. 
І перше, і друге підприємства отримали назву машиноремонтних з відповідною географічною 
приставкою, і створювалися за однаковою схемою. Так, основою для Харківського 
машиноремонтного заводу (ХМРЗ) стали: база місцевої контори Всесоюзного акціонерного 
товариства з торгівлі рудою, металами, мінералами і металобрухтом (Рудметалторгу) і колишній 
приватний чавуноливарний завод Р. М. Сапожникової «Ливарник»2. Для Одеського 
машиноремонтного заводу (ОМРЗ) – база Одеської контори Рудметалторгу та колишній приватний 
чавуноливарний завод С. П. Бабада3. Характерно, що в обох випадках об’єднувані організації 
межували одна з одною фактично без парканів і працювали тандемом на ниві утилізації 
металовиробів, отримуваних з міських підприємств як металобрухт. При цьому, працівниками баз 
Рудметалторгу здійснювалися дефектування, демонтаж та часткове відновлення окремих, таких що 
піддавалися б цьому за наявних на базах виробничих умовах, складових деталей та вузлів здаваної 
на металобрухт техніки з наступним їх продажем на міські заводи4. 
                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВОВУ) України, ф. Р-806, оп. 1, 
спр. 158, арк. 1, 3. 
2 Весь Харків. (1930). Адресно-довідкова книга. Харків: ХАРКРУП, 300. 
3 Варзар, В.Е.: ред. (1912). Список фабрик и заводов Российской империи. Санкт-Петербург: Типография 
В. Ф. Киршбаума, 261. 
4 Аннєнкова, Н.Г. (2012). Структурні зміни системи управління верстатобудівною сферою Української СРР 
упродовж 1928–1941 рр. Вісник Дніпропетровського університету, 1/2, 20, 194. 
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Очевидно, що попередній досвід роботи вище вказаних підприємств став не останнім 
аргументом на користь створення на їх базі заводів, які відразу ж отримували, нехай не досконалі, але 
вже направлені на промисловий лад технології дефектування та розбирання устаткування,відновлення 
окремих деталей, ливарні потужності для повторного використання металу з непридатних 
до відновлення вузлів та деталей і, головне, – широкий спектр контрагентів з відповідною 
інформацією. Однак, якщо до організації ХМРЗ та ОМРЗ здавання підприємствами верстатів в утиль 
відбувалося на добровільний і, як ми можемо припустити, взаємовигідній основі, то з упровадженням 
Реммаштресту здача промисловими суб’єктами раніше запозиченого устаткування на ці заводи 
надбало характер планових завдань. Такий підхід кардинально змінив стосунки між партнерами, 
оскільки позбавлятися тих верстатів, що не вимагали значних витрат на відновлення працездатності, їх 
утримувачі в умовах «верстатного голоду» не збиралися. Отже, тільки-но створені в 1930 р. ХМРЗ та 
ОМРЗ до 1931 р. не змогли приступити до виконання поставлених перед ними завдань з тієї причини, 
що виявлене конторами Реммаштресту устаткування, яке підлягало відправці для відновлення на дані 
заводи, на них просто не поступало. Аналогічна картина спостерігалася по всіх підприємствах 
Реммаштресту, що вимусило РНК СРСР ухвалити Постанову № 200 від 10.03.1931 р. про обов’язкову 
передачу означеним заводам виявленого конторами цього тресту обладнання в будь-яких установах та 
організаціях1. 

Даний захід дещо пожвавив постачання на ХМРЗ та ОМРЗ раніше демонтованого 
з законсервованих заводів обладнання для відновлення його працездатності. Але 
різнопідпорядкованість утримувачів цього устаткування великій кількості державно-господарських 
управлінських структур значно утруднювала контроль за виконанням згаданої урядової Постанови. 
Указаний чинник відкривав можливість директорському корпусу машинобудування УСРР 
здійснювати передачу ХМРЗ та ОМРЗ виявленої конторами Реммаштресту відповідної техніки лише 
в обсягах, що не давали підстав для його звинувачення в повному ігноруванні Постанови РНК СРСР 
№ 200 від 10.03.1931 р. Таким чином, через неналежне і несвоєчасне нормативне-правове 
забезпечення фіскальних функцій Реммаштресту, обидва його українських заводи не змогли 
отримати до відновлення обсяги техніки, відповідні бодай 70 % наявних виробничих потужностей. 
Однак, слід зауважити, що й сформовані на підставі набутої кількості зіпсованих засобів 
виробництва та допоміжного обладнання виробничі програми ХРМЗ та ОРМЗ виконувалися 
максимум на 80 %. Це відбувалося тому, що хоча застосовані на вказаних заводах технології були 
промисловими, але через велику кількість видів, типів і марок відновлюваних машин рівень тих 
технологій відповідав поштучному, а не серійному типу виробництва. Наприклад, за неповних два 
роки роботи на ХРМЗ потрапило понад 400 конструктивно відмінних металорізальних верстатів2. 
Тобто, – первісно обраний технологічний уклад виробництва на заводах Реммаштресту був 
малопродуктивним за визначенням. Окрім цього, некомплект науково-технічних кадрів, наявний 
у рівному ступені на обох заводах, не давав можливості своєчасно готувати необхідну 
конструкторсько-технологічну документацію, обсяги якої з-за поштучного типу виробництва 
значної кількості номенклатури продукції були дуже великими, і це додатково подовжувало терміни 
виконання робіт. 

Отже, щорічні масштаби відновлених на ХРМЗ і ОРМЗ засобів виробництва та допоміжного 
обладнання ледве перевищували половину від первісно розрахованих. Така тенденція, сформована 
ще в 1930 р. об’єктивно сприяла утворенню надлишкових виробничих потужностей на цих 
підприємствах, які вже в 1931 р. керівниками Одеського та Харківського реммашзаводів було 
запропоновано задіяти під серійне виробництво нового обладнання з числа тих його видів, що 
передбачалися для відновлення. На початок 1932 р. НКВМ СРСР та Реммаштрестом було 
встановлено завдання вказаним заводам з освоєння: ХРМЗ – токарних та зубодовбальних3, а ОРМЗ – 
токарних та радіально-свердлильних верстатів4. Таким чином, виробничі потужності цих заводів 
на 1933 р. виявилися повністю завантаженими. 

Паралельно, при переході від територіальної до галузевої системи управління промисловістю, 
РНК ухвалює ще дві Постанови: № 774 від 20.04.1933 р. та № 2482 від 15.11.1933 р., якими не тільки 

                                                      
1 Держархів Харківської обл., ф. П-69, оп. 1, спр. 1, арк. 19. 
2 Держархів Харківської обл., ф. П-20, оп. 1, спр. 112, арк. 2. 
3 Держархів Харківської області, ф. П-20, оп. 1, спр. 112, арк. 5. 
4 Держархів Одеської області, ф. Р-510, оп. 1, спр. 48, арк. 20. 
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підтверджувалися вимоги Постанови № 200 від 1931 р. в нових умовах господарювання, а й 
запроваджувалася відповідальність за її невиконання1. Це сприяло збільшенню потоку надходження 
на заводи Реммаштресту призначеної для її подальшого відновлення зіпсованої техніки. Але нові 
сформовані обсяги постачання демонтованого обладнання вже не могли опрацьовуватися на ХМРЗ 
та ОМРЗ наявними силами без втрат для процесу верстатобудівного виробництва. Дані обставини 
привели до необхідності розширення промислових потужностей ХРМЗ та ОРМЗ, що й почало 
здійснюватися з кінця 1933 р. Між тим, вказане рішення щодо запровадження відповідальності 
за невиконання Постанови № 200 від 1931 р. виявилося запізнілим, оскільки з 1932 р. в СРСР було 
розпочато виконання розгорнутої програми розвитку галузей верстатобудування та 
енергомашинобудування і вже на 1934 р. питання відновлення застарілих засобів виробництва та 
допоміжного обладнання в промисловий спосіб почало втрачати свою актуальність. Відповідно 
до цього, необхідність виконання Реммаштрестом фіскальних функцій до середини 1930-х років 
також відпала, а разом з тим знов почали скорочуватися й обсяги постачання на його реммашзаводи 
засобів виробництва та допоміжного обладнання, що потребували середніх та капітальних ремонтів. 

Унаслідок укладеної ситуації, з 1934 р. на ОРМЗ та ХРМЗ знов почали формуватися незадіяні 
у виробничому процесі потужності. Це відкрило можливість для збільшення кількості та 
номенклатури верстатів в їх виробничих програмах, з поступовою спеціалізацію даних заводів 
виключно на верстатобудуванні. До речі, забігаючи наперед, відзначимо, що саме так і відбулося по 
закінченню ІІ Світової війни. Проте, у період 1935–1941 рр. радянським урядом не було здійснено 
кроків стосовно надання заводам Реммаштресту виключно верстатобудівного профілю. Навпаки, ті 
виробничі потужності, що вивільнялися внаслідок скорочення обсягів ремонтно-відновлювального 
виробництва, продовжували завантажуватися роботами, не пов’язаними з верстатобудуванням – 
двигунобудуванням сільгосп- та електромашинобудуванням, виробництвом підйомно-
транспортного устаткування, тощо2. Єдиною відмінністю, від попереднього етапу основної 
спеціалізації на ремонтно-відновлювальному виробництві, у передвоєнний період стало те, що 
відтепер випуск додаткової непрофільної продукції відразу ж організовувався в серійний спосіб. 

Не зважаючи на перехід ОРМЗ та ХМРЗ до серійного типу виробництва, до початку 
радянсько-німецької війни досягти хоча б 90 % виконання планових завдань з обсягів продукції на 
них не вдалося3. При цьому, заводи працювали із значними збитками, що перевищували 11 % 
загальної вартості виготовлених ними виробів4. Головною причиною цих збитків була необхідність 
частих проваджень нових заходів із підготовки чергових видів додаткового виробництва, що 
неминуче негативно відбивалося на витратній частині бюджету підприємства. Також, часті зміни 
видів додаткової продукції без перекваліфікації основного виробничого персоналу приводили 
до значного зростання відсотку браку і, як наслідок, фінансових втрат через його виправлення. 
Отже, до 1941 р. налагодити ефективну роботу Харківського та Одеського заводів Реммаштресту 
так і не вдалося. 

Підсумовуючи викладене мусимо зазначити, що причиною створення наприкінці 1929 р. 
в УСРР двох заводів Реммаштресту стало стрімке падіння рівня науково-технічного потенціалу 
вітчизняного машинобудівного комплексу впродовж 1920-х років. Під впливом наслідків соціальних 
потрясінь та через низку урядових заходів сумнівної господарської доцільності, його матеріально-
технічна складова стала настільки слабкою, що українське машинобудування повністю втратило 
здатність самостійно виготовлювати основні виробничі фонди у кількості та якості, достатніх для 
проведення повномасштабної індустріалізації промисловості республіки. Окрім того, прорахунки 
ще царського уряду в організації наукового забезпечення, насамперед, верстатобудування були 
закріплені аналогічними хибами в науково-технічній політиці радянської влади, що унеможливило 
самостійну розробку високопродуктивних зразків сучасної техніки. У результаті, важелі управління 

                                                      
1 Аннєнкова, Н.Г. (2016). Організація роботи українських заводів Державного Всесоюзного тресту 
з виявлення, ремонту та реалізації демонтованого обладнання у 1929–1933 рр. Історія освіти, науки і техніки 
в Україні: матеріали ІХ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 16 травня 
2016 р.), 22. 
2Томилин, Г.А., Смолович, Л.Е., Жалнина, М.И. (1984). Авторитет заводской марки: очерк истории 
Харьковского завода агрегатных станков. Харьков: Прапор, 7. 
3 Держархів Харківської області, ф. П-20, оп. 1, спр. 466, арк. 1. 
4 Держархів Харківської області, ф. П-20, оп. 1, спр. 531, арк. 40. 
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розвитком процесу індустріалізації на території УСРР більшою мірою, ніж по СРСР у цілому, 
фактично вислизнули з рук загальносоюзного уряду і перейшли провідним світовим виробникам 
відповідних машин і механізмів. Таким чином, створення Реммаштресту стало кроком радянського 
керівництва на шляху відновлення всієї повноти контролю за ходою вищеозначеного процесу. 
Виходячи з цієї мети, первісним завданням Реммаштресту стояло максимальне скорочення обсягів 
імпортозалежності вітчизняного машинобудування в засобах виробництва та допоміжному 
обладнанні на період формування власних відповідних галузей. 

Між тим, організаційні прорахунки, що знайшли своє відображення як у правовому, так і 
в технологічному аспектах забезпечення діяльності українських заводів Реммаштресту, дозволили 
ХМРЗ та ОМРЗ виконати покладене на них попередньо згадане завдання лише в половинному 
обсязі. У Другій п’ятирічці (1933–1937 рр.), коли вдалося сформувати радянську сферу виробництва 
засобів виробництва, відновлення зіпсованих та зношених зразків такої техніки в промисловий 
спосіб почало втрачати економічну доцільність із швидкістю, пропорційною темпам її розвитку. 
Вивільнені внаслідок цього надлишки виробничих потужностей на Одеському та Харківському 
реммашзаводах почали використовуватися як резервні – для організації на них випуску тієї 
машинобудівної продукції, дефіцит котрої у поточному вимірі відчувався найгостріше. У першу 
чергу, до даної категорії були віднесені металорізальні верстати, але протягом досліджуваного 
періоду партійно-господарське керівництво СРСР не наважилося залишити їх єдиною 
номенклатурою виробів ОРМЗ та ХРМЗ, зберігаючи приблизно половину потужностей останніх для 
виконання окремих різнопрофільних завдань уряду ситуативного характеру. Половинчастість 
наведеного заходу не дала можливості згаданим підприємствам працювати з економічною 
ефективністю до початку радянсько-німецької війни. 

Отже, як загальний висновок аналізу досвіду роботи ОРМЗ та ХРМЗ протягом 1929–1941 рр. 
ми можемо констатувати, що: 

1. Надання промисловим організаціям та установам фіскальних функцій теоретично може 
привести до позитивних результатів їх роботи, але лише в директивно керованих економіках і 
за умови ретельної підготовки відповідної нормативно-правової бази. 

2. Для ефективності роботи машинобудівних заводів вкрай важливо, щоби завантаження 
промислових потужностей (які з тих чи інших причин виявилися вивільненими) додатковими 
виробничими програмами мало відбуватися лише при визначеному основному профілю 
підприємства і не суперечити йому, принаймні – кардинально. 
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AND ITS PERIODIZATION 

History  of  Germany  before  and  during  the  Second  World  War  is  closely  linked  to  national 
socialism,  therefore,  for  a  better  understanding  of  the  foreign  policy  course,  it’s  expedient  to 
consider the internal political processes of 1930‐1945. The article deals with chronological stages 
during the period of national socialism, the author focuses on social history, the history of the 
so‐called Nazi  “national  community”  in Germany.  The Nazi  Party  in  its  fight  for  power  and  its 
subsequent regime used the ideal of racial superiority to justify its acts in foreign and domestic 
policy. The German people were told that they were oppressed at home and humiliated abroad. 
In addition, there was a certain tendency among German people, which is due to the narrowness 
of its living space and the broadness of the German spirit, transplanted the right concepts of one 
realm to all life. 
The  article  studies  a  periodization  of  Nazism,  during  the  time  when  Germany  moved  from 
democracy to dictatorship and total war, the process of ideologization and social uplift. 
Keywords: national socialism, Nazism, National Socialist German Workers’ Party (NSDAP), World 
War II, Adolf Hitler, Third Reich, antisemitism, racism, Aryan race. 

Історія довоєнної Німеччини тісно пов’язана з націонал-соціалізмом, тому, для кращого 
розуміння зовнішньополітичного курсу, доцільно висвітити внутрішньополітичні процеси 1930-
1945 років. У статті йдеться про п’ять хронологічних етапів протягом періоду націонал-соціалізму, 
автор робить акцент на соціальній історії, історії так званої нацистської «національної спільноти» 
Німеччини. Нацистська партія в боротьбі за владу та її подальший режим використовувала ідеал 
расової переваги, щоб виправдати свої дії у зовнішній і внутрішній політиці. У статті досліджується 
періодизація нацизму, протягом якого Німеччина пройшла шлях від демократії до диктатури та 
тотальної війни, процес ідеологізації та соціального підйому. 

Націонал-соціалізм був у певному сенсі кульмінацією націоналістичного мислення 
в німецькій історії. Вважається, що нацизм здобув великих успіхів – принаймні на початку – 
особливо через те, що Гітлер обіцяв німцям знищити «неподобство Версаля» і відновити владу 
Німецької імперії в Європі і світі, що мала Німеччина в епоху Бісмарка. Нацистська расова ідеологія 
проголосила панування німецької раси над Європою. 

Передісторія німецького націонал-соціалізму бере свій початок в 19 столітті, хоча перший 
трактат, присвячений проблемі націоналізму, був виданий наприкінці 18 століття. Звичайно, 
проблема національної усвідомленості має важливу роль, проте, агресивний компонент ідеї нації 
проти інших народів пом’якшується через тісний зв’язок з ліберальною ідеєю, що 
розповсюджувалася італійським політиком та філософом Джузеппе Мадзіні (італ. Giuseppe Mazzini), 
який тоді, в сорокових роках 19-го століття, виголосив знаменитий заклик до рівності всіх вільних 
народів; ним були проголошені ідеї створення мирного світового порядку, що закладені у роботи 
Вудро Вільсона і які до сьогодні є широко популярними. 

У дев’ятнадцятому столітті національний рух завжди підтримувався буржуазними класами. 
Він все ще не мав розумно керованої вибухової сили масового руху, для середнього класу 
національними ідеями були емансипація та ідеологія, спрямована на рівність буржуазії 
з аристократичною елітою та боротьбу з бюрократичним режимом. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 22

Конфлікти національних рухів у Європі з самого початку принесли дестабілізуючий 
елемент у відносини між держави. Тим не менше, система національних держав в Європі могла 
в принципі розвиватися, і тільки Османська імперія та Австро-Угорщина не вписувалися в 
цю картину. 

Вперше з’явилася амбівалентність національної думки під час німецької революції 1848-
1949 років. У той час німці хотіли нову конституцію Німецької імперії, яка повинна була виробити 
єдність і працювала б з метою завершення самовизначення німців в Європі в єдиній національній 
державі. Але проблеми були негайними: перша – це зіткнення німецьких та датських національних 
рухів в питанні про майбутнє Шлезвіга і Гольштейна. Жоден із двох національних рухів не йшов на 
поступки. До того ж, Польща представляла другу масивну проблему, зважаючи на роль польського 
національного руху в міжнародному ліберальному русі. 

Трохи згодом відбулася трансформація національної думки за національною та расовою 
спрямованістю. Серед компонентів німецького націонал-соціалізму почали виокремлюватися 
3 основних: по-перше, сильне спрямування на Велику Німеччину, по-друге, масове переосмислення 
ідеї нації не в етнокультурному, а в етнічно-расистському сенсі, і по-третє, антисемітизм як новий 
компонент національної думки. Звичайно, все це сталося ще до того, як націонал-соціалізм став 
політичною силою, яку можна було сприймати всерйоз у Німеччині. 

Успіх Гітлера як агітатора в Мюнхені, а в більш широкому сенсі і нацистів, був в значній мірі 
завдяки тому факту, що це відбувалося в абсолютно диких, націоналістичних настроях дрібної 
буржуазії та інших соціальних груп, що привело до приросту цієї так чи інакше деструктивної 
тенденції до кризи 1932-1933 року. Потрібно відзначити, що націонал-соціалістична ідеологія мала 
в ядрі націю-державу, нові правителі керувалися ідеєю націонал-соціалістичної Великої Європи під 
керівництвом німецької еліти. 

Умовно німецький націонал-соціалізм можна розділити на 5 наступних етапів: 
1. Кінець Веймарської республіки/«захоплення влади» НСДАП (1930-1933) 
З 1930 року авторитарні кабінети президії правили в Німеччині з надзвичайним 

регулюванням, в цей період вже були зруйновані заснована в 1919 році Веймарська республіка та 
перша німецька демократія з її верховенством права. В політиці і суспільстві були ще великі 
застереження щодо «партійної республіки», до того ж, додалися масове безробіття і відсутність 
перспектив для великої групи населення. Прагнення до «нової національної величі» було поширене 
після закінчення «Ганьби Версаля». 

В цьому контексті цікавими є передвиборчі афіші НСДАП (нім. NSDAP). Для прикладу, 
на першому плакаті великими літерами надпис «Німце! Дай відповідь системі! Вибирай: 
Гітлера!»1. Другий плакат є не менш наочним: «Сільський народ – в злиднях. Хто допоможе? – 
Адольф Гітлер!»2. Плакати об’єднує одна спільна риса – орієнтування на особистість Адольфа 
Гітлера.  

30 січня 1933 рейхспрезидент Пауль фон Гінденбург (нім. Paul von Hindenburg), який 
отримав перемогу на виборах 1932 року, призначив Гітлера рейхсканцлером Німеччини. Кабінет 
міністрів мав у своєму складі переважно консервативних міністрів, які недооцінили Гітлера і 
вважали його перехідним явищем. Праві консервативні сили, «старі еліти» у військовій сфері, 
бізнесі та політиці, – там було досить точок перетину з ідеологією націонал-соціалізму, 
особливо, коли він прийшов до відмови від парламентської демократії, лібералізму і комунізму3. 
Важливим чинником виступав також і антисемітизм. У той же час, соціал-демократи та 
комуністи протистояли один одному. Як ми бачимо, усе це посприяло приходу до влади 
Адольфа Гітлера. 

Але як так могло статися, що основи першої німецької демократії розпалися протягом трьох 
років і прийшла до влади права партія, яка ліквідувала останні залишки демократичної 
конституційної держави? Окрім вищеперерахованих факторів, відмова від Ваймерської 
республіки відбулася достатньо легко через дискомфорт, що причиняла демократія частині 

                                                      
1 Reichspräsidentenwahl (1932). Ein Archiv für deutsche Wahlplakate der Zeit von 1919 bis 1933. Wahlplakate in der 
Weimarer Republik. <http://www.wahlplakate-archiv.de/wahlen/reichspraesidentenwahl-1932/> (2018, вересень, 18). 
2 Там само. 
3 Frei, N. (2005). 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. München: C.H. Beck Verlag, 85. 
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німецької еліти, а також завдяки байдужості до політичної свободи. Інакше неможливо було б 
пояснити, чому так багато німців стали прихильниками Гітлера та націонал-соціалізму протягом 
дуже короткого часу. 

2. «Уніфікація» і встановлення диктатури (1933-1935) 
Заходи по «уніфікації» і ліквідація демократії, а також підпал Рейхстагу 27 лютого 

1933 року1 – так Гітлер скористався можливістю, щоб звести рахунки зі своїми противниками. 
За цим слідували арешт партійних чиновників, заборона газет і концентрація поліцейських сил для 
бойових частин гітлерівців. Підпал Рейхстагу припинив дію конституції і 28 лютого встановив 
постійний надзвичайний стан. «Закон про надання надзвичайних повноважень» від 23 березня 
дозволив уряду приймати законодавчі рішення без участі Рейхстагу2. Тільки соціал-демократи 
проголосували проти цього закону. 

Країну охопила хвиля коливань. Для прикладу, у столиці землі Баварія Мюнхенська міська 
ратуша 9 березня 1933 року мала на своєму фасаді прапор НСДАП. 

Відповідно до Закону про відновлення професійної державної служби від квітня 1933 року, 
більш ніж 30000 цивільних службовців були звільнені зі своїх посад, тільки серед вчителів середньої 
школи була звільнена третина3. Звичайно, серед них більшість становили євреї і політичні опоненти 
з СДПН (нім. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) і КПН (нім. Kommunistische Partei 
Deutschlands, KPD). 

За цим слідував терор проти політичних супротивників: тортури, політичні вбивства, 
відкриття перших концентраційних таборів, арешт і затримання десятків тисяч тих, хто був 
незгодний. Знищення вільних профспілок, заборона СДПН і КПН в травні і червні 1933 року. 

НСДАП вважається «першою німецькою народною партією», «catch-all party»: між кінцем 
січня і кінцем квітня 1933 року до партії вступило 1,6 млн німців. Діяла розгалужена система 
припартійних та молодіжних організацій. «Гітлерюгенд» (нім. Hitlerjugend, HJ) та «Союз німецьких 
дівчат» (нім. Bund Deutscher Mädel, BDM) були створені у 1920-х роках, а у 1930-х членство 
німецької молоді у них було обов’язкове, що було прописано на державному рівні4. Показовим було 
також те, що станом на літо 1935 року у молодіжні організації НСДАП увійшло від 3,5 
до 4 мільйонів хлопчиків і дівчат у віці від 10 до 18 років. А вже у 1937-1938 роках – дві третини 
всієї «арійської» молоді стали членами цих організацій5. Крім того, діяла розгалужена мережа 
припартійних організацій, в тому числі «Німецький робітничий фронт» (нім. Deutsche Arbeitsfront, 
DAF), «Націонал-соціалістична народна благодійність» (нім. Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, 
NSV) та «Націонал-соціалістична жіноча організація» (нім. Nationalsozialistische Frauenschaft или 
NS-Frauenschaft)6. 

Показником ефективності систематизованої націонал-соціалістичної освіти та ідеологізації 
став референдум щодо об’єднання державних посад президента (голови держави) і канцлера (голови 
уряду) 19 серпня 1934 року (нім. Volksabstimmung über die Vereinigung der Ämter des 
Reichspräsidenten und des Reichskanzlers)7, у якому лише 10% населення тогочасної Німеччини 
не взяло участі, 90% проголосувало «за»8. Адольф Гітлер отримав титул «Фюрер і Рейхсканцлер» 
(нім. Führer und Reichskanzler). 

3. Консолідація диктатури та підготовка до агресивної війни (1936-1938/39) 
Роки між 1935-1936 і початком війни в 1939 році не даремно часто називають «хорошими 

роками» Третього рейху. Їх можна охарактеризувати як роки позитивного економічного розвитку, 

                                                      
1 Kershaw, I. (1988). Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick. Reinbek: Rowohlt 
Verlag, 124. 
2 Там само, 125. 
3 Föllmer, M. (2016). Ein Leben wie im Traum. Kultur im Dritten Reich. München: C.H.Beck Verlag, 216. 
4 Süß, D. (2017). Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die deutsche Gesellschafft im Dritten Reich. München: C.H. Beck 
Verlag, 38. 
5 Там само. 
6 Stöver, B. (1993). Volksgemeinschaft im Dritten Reich. Die Konsensbereitschaft der Deutschen aus der Sicht 
sozialistischer Exilberichte. Düsseldorf, 62. 
7 Süß, D., Süß W. (2008). Das „Dritte Reich“. Eine Einführung. München: Pantheon, 154. 
8 Wigbert, B., Bredemeyer, B., Fieberg, K. (2004). Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Beiträge, Materialien 
Dokumente. Braunschweig, 72. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 24

зниження рівня безробіття (що в значній мірі викликано завдяки переозброєнню), зростаючих 
можливостей споживачів; відбулася також зміна ставлення до життя, віра в можливості соціального 
розвитку. 

Перш за все, відчуття зростаючої соціальної рівності – доти, доки народ відчував себе 
«національною спільнотою» (нім. Volksgemeinschaft). На Олімпійських іграх в Берліні в 1936 році 
нацистський режим показав себе світу як миролюбна, сучасна і космополітична нація1. Під час ігор 
навмисно придушувались протидії єврейським заходам. Крім того, відбулося відновлення 
національної свідомості: між 1936 і 1939 відбулася окупація демілітаризованої Рейнської області, 
Саарський референдум, Аншлюс Австрії, Мюнхенська угода/повернення Судетської області, 
окупація іншої частини Чехословаччини. Тепер було остаточно зрозуміло, що нацистський режим 
веде агресивні плани розширення і не зацікавлений у взаємному порозумінні. Насправді, 
нацистський режим мав агресивні плани, готував війну через масове переозброєння та 
мілітаризацію суспільства. З «чотирирічним планом» Німецький Рейх, його економіка та військові 
повинні були готуватися до війни системно до 1940 року2. 

До ядра нацистської ідеології входив не тільки антисемітизм, а і перемога нового 
«середовища проживання» (нім. Lebensraum)3, що уособлює ідею нацистського «народного 
співтовариства», яке вже згадувалося. На додаток до євреїв також підпадали і інші «неарійські» 
групи населення (наприклад, сінті та роми), а також політичні супротивники, «професійні 
злочинці», гомосексуалісти, Свідки Єгови, непристосовані, і, нарешті, всі розумово відсталі люди, 
які не могли сприяти розвитку Volksgemeinschaft або ставили під загрозу мету «здорового 
національного тіла»4. 

Виходячи з масової адаптації німців до режиму та вкрай низького опору, виникає питання 
у чому ж успіх режиму, що тримався з одного боку на страху перед обличчям терору і примусу, а 
з іншого, – на соціальних пільгах? Чи була нацистська держава «прихильною диктатурою», або 
скоріше заснованою на примусі та терорі? Чому поступове виключення багатьох людей 
з «національної спільноти», особливо євреїв, було зроблено без опору і виконувалося за допомогою 
численних дрібних і великих функціонерів? 

4. Військові зусилля та радикалізація політики проти «чужинців громади»  
(1939-1942 рр.) 

Влітку 1940 року Гітлер був на піку своєї популярності, його експансіоністська політика мала 
високу підтримку: «блискавична перемога» (нім. Blitzsieg) над Польщею, окупація Бельгії, 
Голландії, Франції, Данії і Норвегії5. 

Війна та експлуатація стали каталізаторами соціальної мобільності: війна ще більше 
прискорила вже значно зростаючу у попередні роки динаміку та соціальну мобільність німецького 
суспільства – відкрилися нові сфери діяльності та кар’єрні можливості6. Особисте збагачення 
на окупованих територіях стало повсякденним життям: кожному німецькому солдату було 
дозволено забирати додому те, що він міг перевезти сам. Населення на «домашньому фронті» теж 
виграло від цього. 

Посилилися радикальні дії проти «чужинців громади» і психічно хворих. Дії проти 
«антисоціальних» і «нероб» почалися вже у 1937-1938 роках, проте, трохи згодом почалася і 
«ліквідація» хворих та інвалідів: одночасно з початком війни почала працювати програма так званої 
«евтаназії» в якості важливого етапу в процесі радикалізації расистського соціального напрямку і 
його практичної реалізації7. Систематичне вбивство розумово хворих та психічно хворих, 

                                                      
1 Bajohr, F., Stupp, Ch. (2011). Fremde Blicke auf das „Dritte Reich“. Berichte ausländischer Diplomaten über 
Herrschaft und Gesellschaft in Deutschland 1933-1945. Göttingen: Wallstein Verlag, 427. 
2 Frei, N. (1989). Der Führerstaat Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945. München: dtv Verlag, 209. 
3 Frei, N., Kling, H. (1990). Der nationalsozialistische Krieg. Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 261.  
4 Janka, F. (1977). Die braune Gesellschaft. Ein Volk wird formatiert. Stuttgart, 39.  
5 Hilderbrand, K. (1973). The Foreign Policy of the Third Reich. Berkeley and Los Angeles: Un-ty of California Press, 
96. 
6 Müller, K.-J. (1987). Armee und Drittes Reih, 1933-1939: Darstellung und Dokumentation. Paderborn: Schöningh, 
345. 
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в основному газом, до кінця війни нараховувало близько 150 тисяч жертв1. Тимчасово було 
призупинене через протест церкви. До 1945 року понад 400 тисяч людей стали жертвами примусової 
стерилізації. За цим всім слідувало і систематичне вбивство євреїв Європи. З війною почалася і нова 
фаза нацистської антиєврейської політики, тільки в Польщі підпали під нацистський контроль 
майже 3,5 мільйони євреїв, що були закриті в гетто, зобов’язані до примусової праці і системного 
голодування2. 

Звичайно ж, перед історичною наукою постає багато питань. Як же міг статися такий «розрив 
цивілізації»? Чому, окрім короткої хвилі протестів, не було бунту проти програми евтаназії? Чому 
було так багато залучених «звичайних людей» у вбивстві мільйонів (а не тільки євреїв)? Що німці 
на «домашньому фронті» знали про масові вбивства та як могла статися така деморалізація 
суспільства3? 

Після війни багато німців наполягали на тому, що вони не знали про систематичні масові 
вбивства євреїв. Дослідження, проведені в останні роки, однак, показали наполегливіше, наскільки 
широко поширеною була новина про масові вбивства і на «внутрішньому фронті» і скільки було 
задіяно солдатів – не тільки СС, а й збройних сил – в переслідуванні, експлуатації та знищення 
євреїв. Більшість німців знала, що євреїв в Східній Європі очікувала жахлива доля, хоча багато хто 
з них не були докладно проінформовані про «остаточне рішення». 

5. «Тотальна війна» (нім. Totaler Krieg) та падіння нацистського режиму (1943-1945) 
Після рішучого повороту у війні, поразки 6-ї німецької армії під Сталінградом взимку  

1942-1943, життя німців різко погіршилося. Масові повітряні удари по містах Німеччини з тисячами 
загиблих вирівняли соціальні відмінності. Люди стали менше вірити найсерйознішим гаслам 
режиму4; проте, було ще немало німців, які хотіли вірити в «тотальну війну» та «остаточну 
перемогу», проголошену Йозефом Геббельсом. 

20 липня 1944 року відбувся невдалий замах на вбивство Гітлера5. Серед спільників і осіб, 
що в кінці взяли участь у «бунті совісті», був полковник вермахта Клаус Шенк фон 
Штауффенберг (нім. Claus Schenk Graf von Stauffenberg), ряд високих військових представників 
аристократії, а також люди з церковних кіл і СПД6. «Операція Валькірія» не вдалася, а відповідні 
сторони були засуджені та страчені Народним судом, їхні сім’ї взяті під варту, багато інших 
довірених осіб ув’язнено7. 

Невдала спроба зміцнила позиції і згуртувала деяких послідовників Гітлера, і тільки в самі 
останні місяці війни, коли Гітлер майже повністю відійшов від громадськості і союзні війська 
підійшли до німецькі кордону, «міф Гітлера» втратив своє значення. Гітлер і лідери нацистського 
режиму розуміли, що в разі поразки німецького народу їх очікує страшна помста, в першу чергу, від 
«світового єврейства». На цей час припадає останній етап радикалізації: насильство тепер 
направлено проти власного народу, військові суди ввели тисячі смертних вироків щодо дезертирів і 
так звані «Wehrkraftzersetzer». У концтаборах були вбиті численні політичні противники, а перед 
наближенням Червоної Армії в’язні таборів на сході були направлені на захід на «марші смерті». 

Але навіть у світлі майбутньої катастрофічної поразки не було повстання, навіть в останні 
тижні війни було всього кілька невеликих груп, які виступали проти фанатичного згуртування. До 
страху додавалася апатія: відставка, порожнеча і виснаження, але, безсумнівно, почуття моральної 
твердості залишалося до кінця. 
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Звичайно, періодизація німецького націонал-соціалізму є умовною. Проте, саме завдяки 
виокремленню історичних етапів, стає більш зрозумілою послідовність тих процесів та явищ, що 
відбувалися в Німеччині протягом 1930-1945 років. 

На початку 1930-х років нацисти мали владу спочатку в німецьких землях та на вулиці, проте 
консерватори в уряді не могли протистояти їх динамізму, тим паче, вони чудово розуміли, що в них 
немає альтернативи: приєднатися або безповоротно втратити владу. Як ми бачимо, прихід до влади 
Адольфа Гітлера та його радикально налаштованої команди був стрімким і супроводжувався 
підтримкою серед німецького суспільства, хоча були і протистояння. Для прикладу, в Мюнхені 
активно діяла організація «Біла троянда» (нім. Weiße Rose), яка була найвідомішою групою опору 
Третьому Рейху. Ядром групи були брат і сестра Софі та Ганс Шолль (нім. Sophie und Hans Scholl), 
Крістоф Пробст (нім. Christoph Probst), Віллі Граф (нім. Willi Graf), Олександр Шморелль (нім. 
Alexander Schmorell) та професор Курт Хубер (нім. Kurt Huber). 

Між 1942 і 1943 роками група розповсюдила шість листівок, в яких вони закликали до опору 
нацистському режиму. За їх мужність і рішучість захищати себе від нацистської диктатури вони 
заплатили шістьма своїми життями. 
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Communists  in Moscow,  in  the  process  of  repression  and  ‘purge’,  is  followed;  an  attempt  is 
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Why such a great fuss over the trial. 
Incomprehensible. An atmosphere has been 
created of extreme unrest among the population, 
mutual suspicion, denunciations, and so forth. 
Trotskyism has been killed–why such 
a campaign? 
Diary of G. Dimitrov. 02.02.1937 

 
This very impression caused the trial of the Trotskyist-Zinoviev group at G. Dimitrov, the general 

secretary of the Third International (Comintern), and his friends, L. Feuchtwanger and M. Osten, who had 
dwelled in Moscow since the end of 1936. The record of December 18, 1936, when L. Feuchtwanger and 
M. Osten sat in the court, attests the lack of understanding of the reasons for the court, the reasons for the 
following sentences as shooting, lack of evidence, except for the accusations, like ‘when the Soviet regime 
is so powerful that it has nothing to fear from people sitting in prisons’1. 

Approximately the same impression arises among the historians when they take up the study of the 
Great Terror of 1936 – 1938. Absurdity, mass fear, distrust, when anyone can be accused of being ‘the 
nation’s enemy’, or even worse, being ‘appointed’ to be this kind of enemy; the struggle of all against all, 
when in a relative safety are only those who occupy the highest positions in the hierarchy of power and 
those who perform the role of an obedient instrument in the hands of the first; absolute vulnerability, total 
precession of simulacrums, when the image of an imaginary enemy precedes and stimulates the search and 
gives the rise up to the real enemy, which actually doesn’t exist. 

The precession itself, prepositions of similar objects, simulating, transmitting, depicting or 
representing reality, and dissuasion, as it seems to be true, laid the foundation for the 1936-1938 

                                                      
1 Dimitrov, G. (2003). The Diary. 1933-1949. Yale: Yale University Press, 44. 
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repressions. It is the same precession and dissuasion that we find when reading documents relating to the 
repression of the Comintern representatives and dissolution of the Communist Party of Poland (CPP), 
the massacres of an old party members of the fraternal Communist Party, who have never been 
in opposition to the current regime or who knew too much and could be unreliable. 

The problem of systematic analysis of each of the elements associated with the Great Terror of 1936-
1938 does not lose its relevance, despite the powerful array of the processed material, and leaves a field for 
new approaches and interpretations. Taking this into consideration, the relevance of this article is to 
investigate the Great Terror of 1936-1938 and the dissolution of the Polish Communist Party 
as a component of the purges in the Third International and repressions against foreigners (Poles, Latvians, 
Estonians, Germans, etc.) as a part of the great precession of simulacrums in the period from 1936 to 1938. 
The precession of simulacrums, as something that can not arise and exist in isolation from reality in its 
entirety and complexity, demands systematic, multifactorial analysis of the causes and motives of the Great 
Terror of 1936-1938 and the elimination of the CPP in 1937. 

The great terror, as a global phenomenon, encompassed the entire population of the USSR, all 
layers of society, including foreigners and political migrants, all structures and levels. The study of the 
Great Terror, the discovery of its causes and actions on the social structures and the party involved many 
well-known scholars, both Western and Russian. Summing up their achievements, the Russian 
researcher, the doctor of philosophical sciences, prof. A. Medushevsky1 distinguishes seven main 
positions (psychological, institutional, functional and sociological approaches, factor of personality, 
multivariate analysis and refusal of rational explanation of this phenomenon), which shedding light on 
the Great Terror and seeking the causes of this phenomenon, try to give the answer to the question why 
this happened. In addition to this, ‘when studying the mechanisms of repression 1936 – 1938 years 
certain contradictions were found’2. First of all, they relate to the question of how and where the very 
idea of the Great Terror came from, it’s institutional basis, as it developed, spontaneously or under the 
control of Stalin, and finally, where was the boundary between terror and other forms of violence, 
inherent in Stalin’s management system. The most complex repression issue can be studied through the 
application of a multi-factor analysis. The great terror, as in the whole Stalinist system, can’t be 
explained by putting one or another component in the foreground. Both internal and external causes and 
factors influenced the essence of Stalin’s policy and governance. Focusing on social, political or personal 
factors, most of the theories, in the author’s opinion, bypass the attention of the issue of the shell, in 
which repressions began and which, according to the author, was a total precession of simulacrums and 
dissuasion. It is worth paying attention to the fact that the Russian analogue of the concept 
of ‘dissuasion’ – apotrophy, although it is as close as possible, but not the exact Greek term and does not 
fully reflect the essence of the concept of ‘dissuasion’. Therefore, the author of this work is inclined to 
use the very original notion used by the French philosopher J. Baudrillard – ‘dissuasion’, which 
simultaneously combines such meanings as ‘loss of beliefs, disbelief, rejection’ and simultaneously 
‘intimidation, frightening’, as well as ‘deterrence, retention, and prevention’3. 

The historiography of the Great Terror, repressions over the Poles in the USSR and the dissolution 
of the CPP, as one of the constituent elements of the problem, is huge. Western historians who addressed 
this issue (R. Conquest4, N. Werth5, A. Getty6, N. Naimark7, T. Martin8, B. Studer and B. Unfried9, etc.), 

                                                      
1 Медушевский, А.Н. (2010). Сталинизм как модель социального конструирования. Российская история, 6, 3-29 
<http://www.rosspen.su/files/ru/news/Medushevskii.pdf> (2018, September, 14). 
2 Ibid. 
3 Бодрийяр, Ж. (2015). Симулякры и симуляции. Москва: ПОСТУМ, 215. 
4 Конквест, Р. (2009). Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років. Луцьк: Терен, 880. 
5 Верт, Н. (2010). Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Москва: РОССПЭН, 447. 
6 Getty, A. (2001). Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939. Yale: Yale 
University Press, 515. 
7 Наймарк, Н. (2011). Геноциди Сталіна. Київ: Києво-Могилянська академія, 135. 
8 Мартин, Т. (2013). Імперія національного вирівнювання: нації та націоналізм в Радянському Союзі, 1923-1939. 
Київ: Критика, 640. 
9 Штудер, Б., Унфрид, Б. (2011). Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и дискурсы 
в Советском Союзе 1930-х гг. Москва: РОССПЭН, 247. 
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Russian (V. Khaustov1, A. Vatlin2, F. Firsov3, M. Panteleїev4, L. Babičenko5, etc.), however their 
approaches and interpretations remain in the discussion field. 

The core of the problem is presented by the collection of documents6, which cover relations within 
the ruling elite of the VKP(b) (between J. Stalin and his immediate circle) and between ‘the master of the 
Kremlin’ and state structures, including III International and his general secretary G. Dimitrov, who were 
also drawn into the blast of the Great Terror of 1936-1938 and documents from the funds of the Russian 
State Archive of Social and Political History (RGASPI) on the dissolution of the CPP7. An important source 
is the Diary of G. Dimitrov, in which we find the information about both the terror itself and the role 
of J. Stalin in the repression, and the memories of M. Buber-Neumann, the wife of H. Neumann, one of the 
functionaries of the Comintern, who witnessed the repressions of 1936-1938 and was repressed herself. 
A certain difficulty in working out the sources related to the Great Terror and the 1930s generally is that the 
instructions of J. Stalin rarely had clearly expressed character and orientation, which affected the language 
of the documents themselves, in the final approval and review of which he personally often took the most 
active part and acted as the last instance. 

During the period from September 1936 to November 1938, when the People’s Commissariat for 
Internal Affairs (NKVD) bodies headed by N. Yezhov, with whom the Great Terror was associated, there 
were unprecedented repressions that swept the entire population: from the leadership of the Political Bureau 
up to ordinary Soviet citizens. The Great Terror included more than a dozen operations, planned at the 
highest level, equal to J. Stalin and N. Yezhov. According to the French historian N. Werth, these 
operations were carried out against the "enemies" who were divided into two ‘lines’: the ‘kulak line’ 
(defined by operational order No. 00447 of July 30, 1937) and the ‘national line’ (included all foreign 
citizens of the countries that were considered hostile to the USSR and Soviet citizens who had any 
connection with the former)8. The main events to which the attention of Western observers was drawn were 
three indicative Moscow processes – the ‘case of 16’, 1936, ‘the case of 17’, 1937, and ‘the case of the 21’, 
1938. During these processes, the most prominent comrades of V. Lenin (G. Zinoviev, L. Kamenev, 
N. Krestinsky, A. Rykov, G. Pyatakov, K. Radek, N. Bukharin, etc.) confessed in their crimes: 
the organization of the terrorist centers aimed at the overthrow of Soviet power, the murder of its leaders, 
the restoration of capitalism, the commission of acts of harm, the destruction of the military power 
of the USSR, the division of the USSR between foreign states and separation from Russia, Ukraine, 
Belarus, Georgia, Armenia, the Soviet Far East. This scene is a remarkable precession of the enemy and 
an ‘operation for the dissuasion of any real process with its operational copy, an ideally descriptive, 
metastable, programmable mechanism that provides all the signs of the real, bypassing any peripetium’9 
was necessary in order to hide the other – mass repressions of people of any social category. 

                                                      
1 Хаустов, В. (1997). Из предыстории массовых репрессий против поляков. Середина 1930-х годов. 
Исторические сборники Мемориал, Репрессии против поляков и польских граждан. 
<http://old.memo.ru/history/POLAcy/Index.htm> (2018, September, 14). 
2 Vatlin, A. (1998). Kaderpolitik und Säuberungen in der Komintern. Terror. Stalinistische Partieisäuberungen.  
1936-1953. Paderborn: Schöningh, 33-119. 
3 Firsow, F. (1993). Die Säueberungen im Apparat der Komintern. Kommunisten verfolgen Kommunisten. 
Stalinistischer Terror und „Säueberungen“ in der kommunistischen Parteien Europas seit den dreißiger Jahren. 
Berlin. Akademie Verlag, 37-51. 
4 Panteleyev, M. (1994/1995). La Terreur stаlinienne am Komintern en 1937-1938: Les chiffres et les causes. 
Communisme. 40/41. Paris, 37-53. 
5 Babičenko, L. (1994/1995). Die Moskvin-Komission. Neue Einyelheiten zur politisch-organisatorischen Struktur der 
Komintern in der Repressionsphase. The International Newsletter of the Historical Studies on Comintern, Communism 
and Stalinism 5/6. Berlin: Akademie Verlag, 35-40. 
6 Адибеков, Г., Андерсон, К., Шириня, К. (ред.) (2004). Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн:  
1919 – 1943 гг. Документы. Москва: РОССПЭН; Дэвис, Р.В., Хлевнюк, О.В., Рис, Е.А. (ред.). (2001). Сталин 
и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. Москва: РОССПЭН; Яковлев, А. (ред.). (2004). Лубянка. Сталин 
и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной 
и государственной власти. 1937-1938. Москва: МФД. 
7 Российский государственный архив социальной и политической истории (next – РГАСПИ). Ф. 505, Оп. 1, 
Д. 74, л. 1-6. 
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The remarkable illustration is the recording of the words of J. Stalin in the diary of G. Dimitrov 
of November 7, 1937: ‘Therefore, whoever attempts to destroy that unity of the socialist state, whoever 
seeks the separation of any of its parts or nationalities–that man is an enemy, a sworn enemy of the state 
and of the peoples of the USSR. And we will destroy each and every such enemy, even if he was an old 
Bolshevik; we will destroy all his kin, his family. We will mercilessly destroy anyone who, by his deeds or 
his thoughts–yes, his thoughts–threatens the unity of the socialist state’1. Subsequently, during the Great 
Terror, precession and dissuasion will expand to the borders of the entire Soviet Union. Inconspicuous for 
the foreign observers, this process will affect the consciousness of Soviet citizens of all sections of society, 
squeezing the party-state to the size of the state party. 1936-1938 will be the last act in a political struggle 
that will deprive J. Stalin of his main rivals. 

One of the main tools that provided the material on the basis of which the NKVD carried out 
repressions was ‘purge’. The purge and demonstration process in the specified period turned out to be like 
two other components of the totalitarian triad of control, the phenomena of criticism and self-critique and 
biography and autobiography, on one of the elements of terror, in a way, on its information basis. ‘Purge is 
an expression of party self-criticism, it is its highest form’2. In contrast to L. Kaganovich (during the 
research period, the People’s Commissar of Communications), M. Buber-Neumann in his memoirs suggests 
defining purges, according to the author, as close as possible to the understanding of the party’s ordinary 
member: ‘This was supposed to be a protective mechanism against ‘fraudsters, bureaucrats, dishonest, 
unstable Communists and Mensheviks’. Purges <...> became a method that kept in fear of all party 
members. In 1936, the cleansing carried out, to a certain extent, preliminary work for the NKVD: the 
desired accusative material against the arrested was assembled earlier in the process of purge ‘3. Today the 
term ‘purge’ is most often used to refer to the Great Terror of 1936-1938. R. Conquest in the scientific 
circle introduced the concept of ‘Great Terror’, and since then it has been successful in world 
historiography. It is important to understand that the second half of the 1930s included not only purge. 
Purges only became part of the ‘apocalyptic theater of horror,’ according to a well-meaning statement 
by N. Naimark4, which embraced the USSR in the second half of the 1930s. 

German historians B. Studer and B. Unfried attribute the origins of the ‘great purge’  
of 1936-1938 directly to the murder of S. Kirov in 1934. If by that time ‘purge’ meant the periodic 
‘self-purification’ of the party from all sorts of ‘unworthy elements’ during the campaign 
of verification (in the sense of L. Kaganovich and M. Buber-Neumann), then in 1936 it acquired a new 
property. From repressive discipline and intimidation of purge in the Great Terror process, it became 
extermination, a kind of slime of decimation. It is significant that the reasons for the exclusion became 
more and more ‘political’ – the connection with ‘hostile elements’, ‘Trotskyism’, ‘victimization’, and 
of course, ‘espionage’5. 

The decision of the VII Congress of the Comintern in 1935 to establish a united anti-fascist front was 
an implicit confirmation that the bet on the communist parties alone did not justify itself. Secretary, 
member of the Presidium of the Executive Committee of the Communist International (ECCI) and senior 
NKVD (since 1935) M. Moskvin (M. Trilisser) admitted that neither numerous machines of communist 
parties nor funding through the ECCI major measures didn’t bring the desired results: in many European 
countries hadn’t been created mass communist parties, but for the existing ones, as M. Moskvin 
characterized as rachitic, having ‘a big head on the thin, like matches, legs’6. 

At the same time, up to the middle of the 1930s there was a significant strengthening of the regime 
of residence on the territory of the USSR for the representatives of the fraternal Communist Parties. Many 
of the communists who worked in the Comintern were at that time considered as a recruiting base for 
foreign intelligence. During the first half of the 1930s, conditions were created in order to quickly expand 

                                                      
1 Dimitrov, G. (2003). The Diary. 1933-1949. Yale: Yale University Press, 65. 
2 Каганович, Л.М. (1933). О чистке партии. Москва, Ленинград: Партиздат. <https://stalinism.ru/dokymentyi/ 
o-chistke-partii-postanovlenie-tsk-i-tskk-vkpb.html> (2018, September, 14). 
3 Бубер-Нейман, М. (1995). Мировая революция и сталинский режим: записки очевидца о деятельности 
Коминтерна в 1920-1930-х годах. Москва: АИРО-ХХ, 231-232. 
4 Наймарк, Н. (2011). Геноциди Сталіна. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 85. 
5 Штудер, Б., Унфрид, Б. (2011). Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и дискурсы 
в Советском Союзе 1930-х гг. Москва: РОССПЭН, 78-79. 
6 Хаустов, В., Самуэльсон, Л. (2010). Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. Москва: РОССПЭН, 185. 
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mass operations in the communist circles in the event of a change in the course of punitive politics1. 
Finally, the place and participation of the Comintern was resolved shortly before the start of the Great 
Terror, at the December plenum of the Central Committee of the VKP(b) in 1935. The decisions of the 
plenum on checking party documents were criticized for its negligent and focused on the overall 
performance indicators in the field of the Comintern, resulting in the party succeeded in penetrating ‘open 
enemies, including even spies of foreign intelligence’. ‘They penetrated under the guise of political 
immigrants and members of the fraternal communist parties.’ In this direction, a number of resolutions 
were directed to strengthen the control of members of the foreign party, designed to expose the enemy2. 
With this decision, the Comintern was drawn into a circle of continuous inspections that were approaching 
the culmination of the Great Terror. 

In January 1936 a commission was formed, headed by M. Moskvin (M. Trilisser). It started 
the examination of all personal cases of employees of the Comintern. In addition, an attempt was made to 
cover the political migrants who did not work in the Comintern, including those who lived on the rimland3. 
The result of M. Moskvin’s policy was the ‘elimination of the personnel’, as well as after his death, along 
with the ‘team’ of N. Yezhov (November 1938), his opponents in the personnel department4. 

In the purges of the new type, from the outset, the accusation and result were recorded. As noted by 
B. Unfried, setting goals and activities of numerous commissions created in the years 1936-1937 for the 
purge of the Comintern and the emigrant environment was quite simple: change of the personnel of the 
Comintern and destruction of old frames5. One of the secretaries of the Comintern, D. Manuilsky defined 
one of the objectives of creating defense system as ‘which will lead to self-agent class enemy’6. 
The decisive difference between purges and terror of 1936-1938 was that the logic of the latter remained 
hidden from potential victims, especially from foreigners. The goal was to eliminate the emigrant 
environment, and purge then meant the maximum expulsion of foreigners, which also began to count the 
frames of the fraternal Communist parties. However, it couldn’t be declared openly, without the consent 
of the official ideology. Such actions were coded, as indicated by B. Unfried in a given stereotype 
representations, mainly in the form of enemy associated with abroad7. In the time of the terror of 1936-
1938, foreigners were a desirable goal. As ‘foreigners’, people fall into the cauldron of repression and terror 
in which they were pointed as a political factor, were useful as human material destruction system8. 

The 1937 became extremely difficult for the Comintern. All services rushed from the Secretaries to 
the Communist Party offices. Between January 1 and September 17, 1937, the Commission of the 
Secretariat of the ECCI, composed of M. Moskvin, V. Florin and J. Anvelt, followed by a special 
Verification Commission, was established in May 1937 in the composition of G. Dimitrov, M. Moskvin, 
and D. Manuilsky, decided to exclude 256 members9. During the first half of 1937, the staff of the 
Comintern was dismissed by one-sixth employees (102 out of 606 employees) with the following wording: 
‘Caught as an enemy of the party and people’, ‘As an enemy to the people,’ etc.10. In the situation where 
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many conspicuous workers of the Comintern became victims of repression, the activity of the governing 
bodies of the ECCI decreased. An illustration may be the following fact: between the two meetings of the 
ECCI in 1938, four and a half months (August 16 and December 26, respectively) took place1. 

The repressions of the Communist people began with the arrests of the leaders of the Communist 
Party of Poland, including Y. Lensky (Leschinsky), the secretary-general of the Communist Party, and 
others. In general, the NKVD preferred those whose foreign Communist Party was driven underground 
and in their case could hardly be any "diplomatic complications"2. The arrested heads of the Polish 
section of the CPP began to give testimony concerning the leadership of the ECCI. One of the first was 
arrested B. Melnikov, who led all the technical work to prepare employees for the Comintern various 
tasks abroad, including the provision of documents, special means, organization of radio communication, 
encryption cases. He led the Department of International Relations (DIR), and then the Communications 
Service (CS) of the Comintern, which would be ‘most clogged’3. It was this service that sent couriers 
to the communist parties abroad, and organized contact points in various countries of the world. 
Subsequently, there were arrests of executives who were responsible for illegal channels 
of communication between the Comintern parties in different countries. As for O. Piatnitsky, head 
of administrative and political department of the Central Committee of the VKP(b) and V. Knorin, 
deputy head of the Department of Propaganda and Agitation of the Central Committee of the VKP(b) 
who worked in the Comintern until 1935, and others, they put forward accusations that they indicate 
V. Khaustov and L. Samuelson, set out to: disruption of the Comintern and the gradual seizure of the 
ECCI apparatus; the unification of Trotskyist and other opposition forces within the Communist Party 
in order to paralyze its work; organization of systematic actions against the policy and illegal activities 
of the ECCI and its parties in capitalist countries; carrying out anti-Soviet propaganda; removing and 
discrediting the individual Comintern leaders; the struggle for leadership in certain Communist parties, 
the withdrawal of these parties from the Comintern and their entry into the IV International4. The NKVD 
advanced version of their relation with the son of L. Trotsky L. Sedov, which occurred after 
W. Münzenberg, a member of the German Communist Party, who was in Paris. Between them there was 
an exchange of money received by W. Münzenberg from the ECCI and information on the situation 
of the international communist movement. Another ‘vicious’ act was the organization of resistance to the 
new leadership of the ECCI, headed by G. Dimitrov before and during the VII Congress of the 
Comintern. Performance of H. Pollit, British Secretary of the Communist Party in defense 
of O. Piatnitsky in VII Congress Presidium was regarded as schismatic actions of the Hungarian 
communist B. Kun, A. Abramov-Mirow, Assistant Chief of the 4th Red Army Management Staff and 
F. Mering. External factors that contributed to increased repression against the leaders of the Comintern, 
were the defeat of the communists in parliamentary elections in Germany and the rise of power of the 
National Socialists, led by A. Hitler. 

An example of the case against W. Münzenberg, the representative of the Communist Party 
of Germany (German: Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) and one of its founders, as well as 
the creators of the policy of anti-fascism, is quite indicative in terms of eliminating political opponents 
during the described period. W. Münzenberg joined the socialist party early enough to leave after seeing 
V. Lenin in Zurich. An active anti-militarist, a member of the Spartacus organization. Soon, in 1919, 
V. Lenin invited W. Münzenberg to Moscow. Shortly thereafter he was among the representatives 
of a network of various societies that were engaged in propaganda of the Soviet experience. The main 
categories for which the advocacy of W. Münzenberg was aimed were intellectuals, artists and cultural 
elite. As M. Sperber wrote about him, ‘he pushed writers, philosophers, artists of all kinds to certify their 
own signatures as belonging to the foremost ranks of the most radical fighters ... he thus had in place 
a whole set of intellectuals who only waited for his sign to hit the road with him; he chose the direction 
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of motion himself ‘1. French historian, researcher of communism, F. Furet characterizes W. Münzenberg 
during the anti-fascist turn, as a person who became something like ‘the world underground minister 
of propaganda of the Comintern, the influence of which was first of all felt in Western Europe’2. 
W. Münzenberg was accustomed to living on the rimland of the communist movement and to draw 
attention by his charisma and the power of the campaigner of sympathizers outside the communist 
movement. This caused certain suspicions in Moscow. 

By 1936, W. Münzenberg remained a faithful follower and supporter of J. Stalin and Soviet foreign 
policy, despite his conflict with the German communist W. Ulbricht on the further fate of the German 
Volksfront. The result of this conflict was the gradual distancing of W. Münzenberg from the Comintern 
and its transition to the opposition to the Stalinist regime in 1936. In October 1936 G. Dimitrov offered 
W. Münzenberg to head the propaganda department. But he refused. If he agreed to head the department, 
the ‘Münzenberg problem’ most likely would have been decided within the framework of the Great Terror, 
but he remained in Paris. W. Ulbricht, a member of the KPD in the exile, knew about the possible fate 
of W. Münzenberg, if he appeared in Moscow, about which later he confessed O. Klepper, a German 
lawyer and former Prussian minister of finance3. Another confirmation was in the diary of G. Dimitrov on 
November 11, 1937, we found a record of his conversation with J. Stalin, who calls W. Münzenberg 
a ‘trotskyist’ and suggests trying to lure him to Moscow to arrest4. March 21, 1938, W. Pieck, with the 
consent of the Kremlin, sends G. Dimitrov a draft resolution to exclude W. Münzenberg from the Central 
Committee of the KPD5. In 1939, he decides to leave the KPD, finally breaking with Stalin’s communism. 

The beginning of mass repressions in the Comintern was connected with the arrests of former leaders 
of the International Relations Department, B. Melnikov, and after him A. Abramov-Mirov. The former 
members of the Communist Party of Hungary and Poland, L. Madyar and Havkin (Walter), was arrest 
before the spring of 1937 and testified to the existence of an anti-communist organization. After the 
acquaintance with the materials of interrogation in April 1937, L. Madyar, J. Stalin instructed N. Yezhov to 
arrest B. Melnikov and his ‘environment’, which was done. At the end of May, J. Stalin receives the 
confession of B. Melnikov, where he points out A. Abramov-Mirov as an accomplice to the ‘counter-
revolutionary organization’. With the sanction of J. Stalin, on the proposal of N. Yezhov A. Abramov-
Mirov was arrested. 

According to researchers V. Khaustov and L. Samuelson, the testimonies of B. Melnikov and 
A. Abramov-Mirov led to the arrest of the leaders of the points of contact in Warsaw, Paris, Stockholm and 
Copenhagen. By early July 1937, more than 20 people were arrested. Then was arrested V. Knorin and 
O. Piatnitsky. According to the personal instructions of J. Stalin B. Kun was arrested. As a result of the 
work of investigators of the NKVD, a ‘counterrevolutionary Trotsky-right organization’ was formed in the 
ECCI, in which a number of leaders of the Comintern played a major role. O. Piatnitsky was appointed 
as leader6. New research, primarily the intelligence of the famous Russian historian F. Firsov, testifies that 
a full-scale destruction of the Comintern and, in general, political emigration in the USSR was planned in 
the immediate physical sense. The signal was to become the fourth major demonstration process – against 
the Comintern7. 
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The arrests didn’t bypass other representatives of the Communist parties in the Comintern who lived 
at the ‘Lux’ Hotel. Already after the first trial, according to M. Buber-Neumann, some of those who lived 
at the ‘Lux’ Hotel found themselves an ‘important job’: ‘they became agents of the State Political 
Directorate (GPU) and informed their compatriots’1. Suspicion was spread among the apparatus of the 
Comintern and spyware was spread to Soviet society. Among the arrested communist leaders there were 
H. Neumann, G. Remmelle, F. Schultz, G. Schubert, L. Flig, G. Zuskind, V. Hirsch, G. Eberlein, all former 
members of the Politburo of the KPD. Besides B. Kun, all the People’s Commissars (12 people) of the 
ephemeral communist government in Budapest were arrested and executed. There were about 200 Italian 
and 100 Yugoslav Communists arrested2. 

The terms separating the party’s from the party arrest were varied: as noted by the authors of the 
Black Book of Communism, O. Walter was expelled from the Secretariat of G. Dimitrov, on October 16, 
1938 she was arrested two days later, at that time As J. Borovsky (L. Komorowski) was expelled from the 
ECCI on July 17 and was arrested only on October 17, 1937. Some were arrested directly at the workplace, 
as A. Krajewski, responsible for the press and propaganda service. Many were arrested after their return 
from foreign missions. M. Moskvin was arrested on November 23, 1938 and executed on February 1, 1940, 
J. Anvelt died of torture. Fifty officials, including nine women, were shot3. According to M. Panteleїev, 
these purges had the specific purpose of eradicating any opposition to the Stalinist dictatorship4. 

As for the Communist Party of Poland (CPP), the last was unofficially liquidated on November 28, 
1937. Officially, the decision of the Presidium of the Executive Committee of the Communist International 
(ECCI) and the Resolution of the Secretariat of the ECCI was held and approved by the Presidium of the 
ECCI only on August 16, 1938, Protocol No. 27 (B) and 337 (B) respectively5. These documents were 
adopted post factum, when the leaders and head of the Central Committee of the CPP were liquidated. This 
event was preceded by the gradual elimination of the ruling elite of the Central Committee of the CPP, 
without which the party would not be able to function properly. By the series of resolutions and punitive 
operations the NKVD by the consent of J. Stalin, was subjected to repression not only of the Polish 
Communists, but also of representatives of Polish nationality and political immigrants who lived 
on the territory of the USSR. 

According to the Russian historian V. Rogovin, the reasons for the complete elimination of the PCP 
should be found in the first half of the 1920s, when its leadership supported the left opposition in the 
RKP(b)6. Since that time, J. Stalin felt certain distrust from the Poles. The first repressions of the Polish 
Communists began in the late 1920s, when the party split into the ‘right’ and ‘left’ fractions. The state 
of CPP in the late 1920s caused anxiety for the leadership of the VKP(b) and the Comintern, because they 
considered Poland as an important ally in the new imperialist war, and regarded the CPP as an extremely 
important party. In order to overcome the fractional split, in August 1928, V. Molotov who was currently 
engaged in the most important Comintern affairs at the request of J. Stalin, , suggested his own plan for 
resolving the fractional struggle in the CPP and the formation of a new Central Committee7. The measures 
proposed by V. Molotov ultimately led to the transition of power to the ‘left’. The intervention of the 
Comintern and Stalin in the affairs of the Polish Communist Party took place, but not as radical as we can 
read in the 1929 ‘Bulletins of the oppositionist’, which states that ‘the Comintern, with the help of the 
GPU,’ ruled ‘the dispute between the ‘right’ groupings of the Central Committee of the Polish Communist 
Party (A. Warski, M. Koszutska (W. Kostrzewa), etc.) and ‘left’ (group of J. Leszczynski “Lenski”), 
sending the majority to the right of exile’8. 
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At the same time the repressions against activists of the Communist Parties of Western Ukraine and 
Western Belarus began. Announcing the agents of J. Pilsudski being of Polish ‘rights’, a large amounts of 
arrests in 1933 took place. In 1933-1934, several members of the Central Committee of the Communist 
Party and communist deputies of the Polish Sejm were shot. After that, J. Lenski’s group declared the 
‘destruction of provocateurs’ and ‘purification of the atmosphere’ in the checkpoint. After this, the Kremlin 
only defined the policy of the Polish Communists, who initially took the position of ultra-right, then 
dramatically changed it to the tactics of the ‘people’s front’. 

The new stage of repression, this time against ethnic minorities in the USSR, including the Polish 
minority living in the border areas of the Belorussian SSR and the Ukrainian SSR, begins in the mid-1930s, 
almost immediately after the ‘tampering’ of the checkpoint. This was due to the fact that the rise of fascist 
and authoritarian regimes in Germany and Central and Eastern Europe, including Poland (‘sanation’ regime 
of J. Pilsudski), as well as the convergence on the international scene of Germany with Poland, forced the 
Soviet Union to change the functioning regime of the border areas. From now on, official Soviet 
propaganda, using the phrase from the letter L. Kaganovich J. Stanin of August 111 emphasized the 
transformation not only of the USSR, but of the entire Soviet Union into a ‘fortpost’ in the face of foreign 
influences. Repressions on the basis of nationality were explained by the fact that an American historian 
T. Martin said that border ethnic minorities, including Poles, ‘had transboundary ethnic ties with another 
national state’2. A possible pretext was the German-made campaign in 1933-1934 to help German ‘brothers 
in trouble’ – victims of famine in the USSR. This campaign demonstrated the ability of foreign 
governments to use national minorities as weapons against the Soviet Union. Later, with the same request 
to the Polish consul in Kiev, the Poles addressed. This, as well as the concern of the head of the Belarusian 
government, N. Goloded on the situation in the border areas, where ‘the possibility of <...> training 
of Polish fascism of its plot for the future’ was a real reason for the beginning of ethnic cleansing and the 
gradual elimination of the national institutions of the Poles that have now been considered ‘unreliable’. One 
remarkable fact was that ethnic purge involved not only border areas, but also spread inside the country, 
covering the entire territory of the USSR. Repressions against ethnic Poles who occupied various positions 
in the party and Soviet apparatus, the NKVD and the Red Army organs began at the end of 1936 – early 
19373. In 1936, the Party Control Commission and the NKVD began purging among political emigrants, 
focusing on the Poles. According to Russian historian V. Khaustov4, this purge has quickly turned into 
a campaign of mass arrests. With the onset of the ‘massive operations’ of the Great Terror in the summer of 
1937, the terror against the elite – the foreign communists – merged with the ethnic terror that was directed 
against its own citizens of diaspora nationalities, which resulted in a mass campaign of terror against a new 
category of hostile nationalities. Part of the arrests of the PCP representatives was the result of a campaign 
to eliminate the long time ago existing Polish military organization (PMO). This is evident by the fact that 
August 11, 1937 the Politburo approved an operational Commissar order №00485 ‘On repression operation 
against members of the PMO Polish army defectors from Poland and political emigrants from Poland, 
former members of Polish political parties’5. The order was signed on August 13 by N. Yezhov, 
the definition of who should be arrested – all political immigrants and fugitives, ‘the most active part of the 
local nationalist elements of the Polish national areas’6. In October 1937 this category was expanded to 
include all Poles with ‘consular ties’ (almost all Poles in the USSR)7. In 1938, the NKVD arrested 
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the Poles, as well as representatives of other nationalities, notably on the basis of nationality1. Resolution 
of the Politburo of 15 January 1938 was extended until April 15, 1938 ‘operation to defeat espionage and 
sabotage troops among Poles, Latvians, Germans, Estonians, Finns, Greeks, Iranians, Harbin, Chinese and 
Romanian as foreign nationals and Soviet citizens, in accordance with the existing orders of the NKVD 
of the USSR’. People were arrested on the ‘Polish line’ or the ‘German line’ of national terror2. Number 
of executed prisoners and minorities, unfortunately, is not known for sure, because no one was arrested as 
part of the Polish operation was a Pole, as not all Poles were arrested for ‘Polish Line’. All national 
institutions on the territory of the USSR were declared ‘artificially created’, in other words – historically 
unjustified. Moreover, as noted by T. Martin based on the processed documents one of the delegates at the 
October plenum (1937) said: ‘The Poles, working through its agents, national fascists and ‘trotskyist’ Spies 
strengthened border areas of his people’3. Thus, the party formulated an undisclosed publicly explanation 
of national terror as part of the Great Terror. N. Petrov and A. Roginsky estimated that in the ‘Polish 
operation’ were arrested 139,835 people, while the total number of all Poles arrested in all national 
operations conducted under №00447 counted 118 000 – 123 000 people for the entire period  
of Great Terror4. 

In 1937 almost all Polish Communists who were in the USSR were arrested. Some of them occupied 
positions in the structures and divisions of the Third International, which created the need to exclude them and 
condemn them. The document of the session of the International Control Commission (ICC) of November 22, 
1937, is rather characteristic. The Polish Communists, who were part of the ICC (F. Grzegorzewski, 
A. Krajewski and G. Wałecki) were expelled from their own Communist parties as enemies of the people and 
arrested by Soviet authorities. The session of the ICC decided to exclude from its members arrested by the 
Soviet authorities and expelled from his party Polish comrades as enemies of the people. This logic is quite 
simple – you are branded as ‘enemy of the people’, excluded from the party and the NKVD takes you. 
Evidence would appear as soon as they needed it. The sentence followed the investigation. Pure precession 
of simulacrum. According to American historian A. Getty, this document ‘symbolizes the fate of many Poles 
who lived on the territory of the USSR’5. In February 1938, the official newspaper of the Comintern 
“La Correspondance Internationale” published twice a week, published the accusal for entire checkpoint, 
signed by J. Svisiski. In the period of ‘purge’, which began in June 1937, the twelve members of the 
Communist Party the ruling leadership of the USSR, including its general secretary J. Lenski and 70-year old 
A. Warski, one of the founders of the Social-Democratic and Communist Polish party, as well as all the Polish 
representatives who occupied positions in the higher authorities of the Third International. The Poles, who 
were in international brigades: political leaders of the brigade of Dombrovsky, K. Chikhovski and G. Reicher 
were detained immediately after returning from Spain to Moscow6. 

Analyzing the documents concerning the dissolution of the Communist Party of Poland, 
the establishment of the initiative group had to be temporarily engaged in Polish affairs and the letter from 
G. Dimitrov to J. Stalin on November 28, 1937 became clear logic of events and the role played by 
the ‘great medium’, and J. Stalin, in these events. 

The resolution of the ECCI can be clearly divided into several parts. The first part, or preamble, 
denouncing Polish fascism that made ‘espionage, sabotage and provocation an important weapon in their 
struggle against the labor movement, against all anti-fascist, democratic forces poisoned by this shameful 
system of all political and social life of Poland’ defines its main purpose ‘to infiltrate the communist 
movement, which represents the greatest threat to Polish fascism’. By combining into one unit the members 
                                                      
1 Білоконь, С. (1993). Документи з історії НКВД УРСР: Публікація 45 документів. Наше минуле: Журнал 
незалежної історичної думки, 1 (6), 40-41. 
2 Петров, Н.В., Рогинский, А.Б. (1997). Польская операция НКВД 1937-1938 гг. Исторические сборники 
Мемориал, Репрессии против поляков и польских граждан. <http://old.memo.ru/history/POLAcy/Index.htm> 
(2018, September, 14). 
3 Мартин, Т. (2013). Імперія національного вирівнювання: нації та націоналізм в Радянському Союзі, 1923-1939. 
Київ: Критика, 441. 
4 Петров, Н.В., Рогинский, А.Б. (1997). Польская операция НКВД 1937-1938 гг. Исторические сборники 
«Мемориал», «Репрессии против поляков и польских граждан». <http://old.memo.ru/history/POLAcy/Index.htm> 
(2018, September, 14). 
5 Getty, A. (2001). Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939. Yale: Yale 
University Press, 286. 
6 Куртуа, С., Верт, Н., Панне, Ж.-Л., Пачковский, А., Бартошек, К., Марголен, Ж.-Л. (2001). Чёрная книга 
коммунизма. Преступления, террор, репрессии. Москва: Три века истории, 289. 
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of anti-fascist and democratic forces opposing them and fascism, preamble, thus forming a single image, 
but an abstract enemy who is hiding under the definition of ‘Polish fascism.’ 

The second part of the document, or allegations, begins with the fact that the ‘Presidium of the 
Executive Committee of the Communist International on the basis of incontrovertible documentary data’, 
which the Bureau of the ECCI did not call, revealed that in the CPP during the years ‘enemies who worked as 
the agents of Polish fascism’, which were sent to the CPP under the guise of ‘opposition elements that passed 
into the ranks of the communist movement’, ‘promoted their agents to leadership positions in the Communist 
Party’, moreover, more than once ‘exposing their agents to the prison, staging comedy at their trial ‘. At the 
same time, ‘Polish fascism widely used the Trotskyst-Bukharin freaks’ and ‘stirred up the fractional struggle 
in the party’. The accusation ends with the fact that ‘all attempts to expel the agents of Polish fascism <...> 
while maintaining the present organization <...> proved to be unsuccessful’. The precession of the enemy 
follows the direction of the general idea – ‘Polish Fascism’ – to a specific one – the listing of all those who hid 
under the mask of ‘Polish fascism’ and worked for the enemy against anti-fascist and democratic forces. The 
document on the dissolution of the CPP is an example of one of many operations for the real dissuasion that 
was conducted throughout the entire period of the Great Terror and after it. 

Since the CPP turned out to be an ‘incurable patient’, the Presidium of the ECCI was left with 
no choice but to dissolve the CPP recommendations ‘all honest Communists to restore the CPP to move the 
focus of its work on mass organizations, which are working and fighting for the unity of the anti-fascist 
forces and movements of the national front in Poland ‘1. As A. Getty pointed2, the decision to dissolve 
the CPP, approved by the ECCI on November 28, 1937, was adopted five days earlier, November 23, 
G. Dimitrov, D. Manuilsky, O. Kuusinen, M. Moskvin, and W. Pieck. November 28, G. Dimitrov sent 
a letter to J. Stalin with text resolution. In the letter G. Dimitrov also asked for advice and guidance on the 
following questions: whether it is necessary to address the issue of the dissolution of the CPP as long as the 
investigation is conducted or whether it is necessary to wait and in relation to the character of the contents 
of the decree on the dissolution of the CPP3. On the letter of G. Dimitrov, J. Stalin made an indicative note: 
‘The dissolution was late for two years. It should be dissolved, but shouldn’t be published in the press, 
in my opinion’4. 

In the end, creating an irreferent field where the sign value of the real-world objects were vague or 
non-existent, due to precession and real dissuasion there was created a system with a necessary mode 
of reality and there was also created and distributed the party and the field action. In other words, 
the expansion and deepening of terror during the years 1936-1938 helped to form the required space for the 
existing regime for the necessary action, according to Stalin and his surrounding, repressive measures have 
strengthened solidarity and defense of the USSR and the threat of a new world war. Enhanced with constant 
suspicion of the "Great Leader", the repression against political opponents of the VKP(b) developed into 
a total terror against its own people and ethnic minorities living in border regions, particularly against the 
Polish minority. Covering all the structures the terror could not but spread to the Third International, whose 
representatives, because of their foreign origin and family ties with nation-states have become preferred 
victims of repression. Purge and repression overtook the entire apparatus of the Comintern, causing much 
harm to communication services, which has been completely rebuilt and reorganized and the secretariats 
of the ECCI. 1/6 of the apparatus of the Comintern was subjected to ‘purge’. However, the indicative 
process that was being prepared, as the Russian historian suggests, prof. F. Firsov, against the Third 
International, did not take place. Further research and discovery of new documents concerning repression 
of the Comintern, will clarify the assumptions of prof. F. Firsov. 

Speaking about national sections, the Communist Party of Poland, which was secretly liquidated 
in November 1937, suffered the most, and all members of the Central Committee and Poles-functionaries 
of the Comintern and its subdivisions were repressed. Officially, the liquidation of the checkpoint became 
known only a few months later, in August 1938. Elimination of the CPP and repressions against Poles 
in the USSR took over 100,000 lives. 
                                                      
1 РГАСПИ, Ф. 505, Оп. 1, Д. 74, Л. 1-4. 
2 Getty, A. (2001). Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939. Yale: Yale 
University Press. 286. 
3 Адибеков, Г., Андерсон, К., Шириня, К. (ред.) (2004). Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн:  
1919 – 1943 гг. Документы. Москва: РОССПЭН, 758. 
4 Ibid, 760. 
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TARNOPOL OPERATION OF THE 60TH ARMY 
The history of the Second World War  is full of mythologems that are propagandistic  in nature. 
Official history serves as a powerful propaganda tool for the victorious state. For decades after 
the war,  the basic postulates of  the correlation of  forces and  resources  in different periods of 
the  war  were  formulated.  For  a  long  time,  the  official  conclusions  of  authoritative  historical 
institutions  were  considered  unshakable.  But  with  the  collapse  of  the  USSR,  the  self‐
identification of participation in the Second World War has become one of the defining elements 
for many countries. The archives became available. The research has  the opportunity  to study 
previously closed information. Today, it became possible to study the testimonies of participants 
and witnesses  of  those  terrible  events.  Everyone with  his  inner world  and  ideas  about  justice 
evaluated his attitude to the war in different ways. But it is their opinion that makes it possible 
to present a full range of human experiences. On the one hand, the Hitlerite army, motivated by 
a lightning victory. On the other hand, the Red Army, obsessed with the victory over the captive. 
In  addition  to  questions  of  strategy  and  tactics,  it  is  necessary  to  consider  the  issues  of 
ideological  training  of  personnel.  Their  moral  stamina  and  high  morale  were  the  results  of 
different ideological concepts. On the example of the strategic operation for the liberation of the 
Tarnopol Army by the Red Army, we can see the struggle of two military vehicles, the opposition 
of  two  strategies  and  tactical  decisions.  On  the  other  hand,  a  special  role was  played  by  the 
struggle of ideologies. The ideologies of the two totalitarian states had similar mechanisms. But 
the goals were determined by the socio‐economic characteristics and political platforms of the 
states participating in the Second World War. Why did the German military units so steadfastly 
defend such a small town? Most of them were punitive. Only the orders of the German military 
command played  their part  in determining  their actions. What  kind of Soviet propaganda was 
acting on the enemy surrounded by Tarnopol? How did army ideologists analyze the testimony 
of prisoners of war?  The answers  to  these questions  are  the  result  of  the  research activity of 
scientists. The  information presented  in  the article differs  from the officially  known provisions 
regarding  this  operation.  Soviet  troops made  efforts  to  quickly  release  Tarnopol.  But,  several 
assaults  and  a  protracted  siege  of  the  city  forced  the  Soviet military  command  to make  new 
efforts.  A  massive  propaganda  company  did  not  have  the  success  the  army  ideologists  were 
counting  on.  Million  copies  of  leaflets,  an  ultimatum,  letters  to  the  commanders  of  Hitler’s 
military units had only a slight effect on the enemy who had settled in the city. 
In  historiography,  much  attention  was  paid  to  the  Proskuriv‐Chernivtsi  operation,  but  for  an 
important part of  it  to the Tarnopol  (in 1944 the city was called Tarnopol) operation of the 60 
Army  (colonel  general  I.D.  Chernyakhovsky)  was  clearly  not  enough  space.  The  conquest  of 
Ternopil  in  Soviet  historiography  has  always  been  a  "dark  zone".  Reference  books  provided 
intricate propaganda information. 
Keywords: military operation, encirclement, penalty battalions, propaganda campaign, 
information of prisoners. 

INTRODUCTION 
By this time there is no complete picture of the fight. The German side has long recognized the battle 

for Ternopil as one of the most prominent pages of the Second World War. 
For example, the book "The Citadel of Ternopil" by Hert Fricke was published twice in Germany 

in 1969 and 1986. Many other publications related to the fights in the eastern front in 1944, certainly devote 
attention to the battles for Ternopil. This article provides new facts about this operation. Another view 
of the arrangement of forces and means makes it possible to determine the real place of the operation  
in the history of the Second World War of War. 
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ARGUMENTATION 
Undisclosed pages of the national military history remain the questions of the long-term stable 

defense of Tarnopol by the German troops, its analysis as one of the conditions and reasons for the exit 
from the fundamental forces 1 tank armies of the Wehrmacht, an assessment of the "effectiveness" of the 
victories of Soviet troops. The order of the Supreme Headquarters of the Soviet troops, the directive No. 
220029 of February 18, required 1 Ukrainian Front to prepare an offensive operation from the front 
of Dubno, Shepetovka, Lyubar in the southern direction. The immediate task of the front was to form the 
Tarnopol-Proskuriv border.1. In particular, in the Ternopil direction, the 60th Joint and 3rd Guards Tank 
Army were attacked. 

A number of military leaders of the Wehrmacht, including Reichard Helen, Erich Manstein, predicted 
the threat of Soviet troops carrying out a major offensive operation to surround the main forces of the Army 
Group "South". On the basis of intelligence, they correctly identified the probable directions of focusing the 
main strikes. It was expected that the troops of the 1st Ukrainian Front would strike a major blow to 
Tarnopol and Proskurov. It was here where the commander of the group of armies "South" started 
regrouping of a number of combat-friendly connections from the band of the Army 8. In particular, the 48 
tank corps was concentrated on the direction of Tarnopol. Manstein was counting on maneuvering defense. 
Hitler insisted on his strategy of "fortified centers" and insisted on fanatical defense items he personally 
chose 2. One of these reference points was the city of Ternopil. 

The Nazi command took appropriate measures to bring information about the importance of this 
direction to the personnel. This was known to the Soviet political authorities from the testimonies 
of prisoners of war. In the information summary addressed to the Main Political Directorate of the Red 
Army, No. 212, March 29-30, 1944, in the paragraph on work with prisoners of war, it was said that all the 
soldiers of the 339 Infantry Division, 543 and 693 security battalions read Hitler’s order that all soldiers 
have to stay up to the last at the expense of their lives. Because Tarnopil is an important strategic unit. The 
order states that city retention is an extremely important matter for the protection of Germany. Also, the 
document contains information that in the near future large groupings will be thrown to reunite with the 
Tarnopil garrison. All soldiers and officers were rewarded 3. 

Immediately during the interrogation of the soldiers of the demolition battalion headquarters, Leo 
Hitz, who was taken captive March 12 south of Tarnopol, said the following: "The following day we read 
the order of the division commander, Lieutenant-General Arndt. We must protect Tarnopil up to the last 
patron, because it is the gateway to Germany ".4 

The offensive operation of the 1 st Ukrainian Front, later named by historians as Proskurivska-
Chernivtsi offensive operation, began on March 4. As a result of the offensive battles, the Soviet troops 
inflicted significant losses on the main forces of the 4th Tank Army and the enemy’s reserves, which 
approached and advanced 80 km in the direction of Tarnopol . Danger to the enemy, created by the 
offensive of the 1st troops. Ukrainian Front, forced the German command to take such measures as the 
removal of the four tank divisions from the Uman direction and throwing them to Ternopil Volochysk, 
Proskuriv, and also the involvement of three infantry divisions from the strategic reserve. In order to fulfill 
the basic instruction of the Supreme Command "to cut off the way for the Germans to join the southern 
group of troops westward in a strip north of the Dniester River"5 the commander of the troops of the 1st 
Ukrainian Front (from 1.03.44 Marshal of the Soviet Union, G.K. Zhukov) chose the shortest way for the 
main attack by tank armies in the gap between Volochysh – Proskuriv with the simultaneous capture 
of Tarnopol.6 

It should be noted that the orders given by the commander-in-chief of the front for the period from 
March 4 to 10, tell about his intention to achieve the fastest takeover of the city of Tarnopol. Already on 
March 10, one of the advanced detachments of the 23 infantry corps came out on the outskirts of Tarnopol, 

                                                      
1 Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). ф.132-А. оп.2642. спр.13. – 
Арк.206–207 / Директива Ставки ВГК на подготовку наступательной операции 1 УФ ( №220029 от 18.02.1944).  
2 Карель, П. (2003). Восточный фронт: Выжженная земля.1943–1944. Москва: Изографус, 2, 330-333. 
3 Центральний державний архів громадських організацій України (ЦДАГОУ). Ф. 1, Оп. 23, Сп. 973, С. 81. 
4 Ibid, С.40 
5 ЦАМО РФ. Ф. 132-А, Оп. 2642, Спр. 13, Арк.206–207 / Директива Ставки ВГК на подготовку наступательной 
операции 1 УФ ( №220029 от 18.02.1944). 
6 ЦАМО РФ. 60 А Ф. 236, Оп. 2673, Спр. 477, Арк. 4–12 / План операции 1 УФ по разгрому гркппировки 
немцев в районе Кременец, Старо-Константинов, Тарнополь (23.02.1944).  
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but the Soviet soldiers did not succeed in gaining a foothold in the city. Military Parts of the 322nd and 
336th Infantry Divisions of the 23rd Infantry Corps with the support of The 1 st Guard Artillery Division 
gained a foothold 5 km north of the city and fought back in the fierce counterattacks of the Germans’ 
reserve forces. "On March 7, the most brutal battle, the one that we have not seen since the Kursk arch", 
thickened here, ", – witnessed G.K Zhukov in his memoirs.1 

Fierce battles unfolded throughout the front. The Germans prepared Tarnopil for a all-around 
defense; the city’s defense was carried out by General Egon von Neidforff. The measures for the 
accumulation of material and technical reserves and resettlement of the local population were taken. In 
various circumstances, there were not more than 2000 civilians in the city. 2 

Experts of the Soviet political structures carefully studied political consciousness and morale of Nazi 
personnel concentrated in the city, on the basis of interrogation. Thus, the soldiers of the 3rd company of 
the 4th Infantry Regiment Yuzek Dolbnya taken captive March 11, 1944 in Tarnopol, revealed: "People 
were recruited forcibly to the Division ,prepared for deportation to Germany. The company has 60-
70 people (out of 140) Ukrainians who were released by the Germans from Stanislavsky and Lviv prisons, 
where they were imprisoned as criminals. Soldiers do not want to fight for the Germans. There were 6 cases 
of desertion in the company. The Germans are instructed not to give up, but to end their lives with suicide. 
All officers are Germans. Ukrainians do not even trusted to command branches. Ukrainian soldiers are fed 
worse than the Germans. The German command, exercising ideological pressure and maintaining strict 
discipline, forcibly made the Nazis in Tarnopol to resist. 

The Corps of the 5th Company of the 500th Penalty Battalion, Vladislav Kit, a Pole by nationality 
who was captured on March 10, 1944 in the Tarnopol region, testified: "There is a Hitler order that says 
that the Germans in Tarnopol defend the German border. And if they defend Tarnopol, then all thefault will 
receive an amnesty, other German soldiers-crosses3. 

The main office of the Supreme Headquarters on March 11 allowed the troops of 1 Ukrainian Front 
to go to defense to repel the enemy’s counterattack, at the same time demanded to capture Tarnopol and 
Proskurov no later than March 14-15 and to resume the charge on March 20-21.4 However, it was not 
possible to fulfill these requirements for the command of the Soviet troops completely. Particularly heavy 
battles unfolded in Tarnopol region on March 15. The enemy attacked Soviet positions all day long with 
tanks and infantry. In some artillery batteries, only one gun left5 In the battles for Ternopil, the Germans 
used armor trains, which, with the fire of their guns, supported counterattacks of troops. There is an 
evidence in archival documents of Captain Rudolf Henging, commander of the "R" armored train, captured 
on March 10, 1944 in the north of Tarnopol. According to him: "The command issued an order to keep 
Tarnopol for any expense. If Russians take it, they will be able to use a widely branched network 
of highways. And this means that they will be able to break into the area of Lviv. The political and moral 
condition of the officers is not bad. The Germans, undoubtedly, in the spring, will restrain the onslaught of 
Russians. In April, Germany is waiting for the opening of the second front in France. With this Germans 
associate as soon as possible the end of the war. Because the troops of the British and Americans will be 
defeated by the German army, which numbers several million people who are in France. After the defeat 
of the Allies, this army will be transferred to the Eastern Front "6. Prisoners testify to one more instrument 
of ideological treatment of the Nazis’ personnel – the prospect of defeating Allied troops and the 
involvement of several millions of soldiers in the powerful defense of Tarnopol. And this, of course, solves 
all the problems. Unlike servicemen who are not of German descent and who do not belong to the officer’s 
line, the Germans are more pragmatic about the situation, hoping for the reality of the promised prospects. 
Moreover, they assessed the actions of the Red Army. The same prisoners said: "In the offensive, you 
manage to use tanks and equestrian traction. This in the conditions of impassability was of great benefit .. 
In general, Russians have recently learned to use different forms of fighy. They do not lose sight in front 
of the difficulties7. 

                                                      
1 Жуков, Г.К. (1985). Спогади і роздуми. Київ: Політвидав України, 633. 
2 Каталог виставки:Тернопіль (2006). І час не лікує пам’ять, 94. 
3 Ibid, 30. 
4 Грылев, А. Н.: ред. (1968). Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой 
Отечественной войны. Москва: Воениздат, 4, 47. 
5 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (1960). Москва: Воениздат.  
6 ЦДАГОУ. Ф1.Оп.23. Сп.973. С. 30. 
7 ЦДАГОУ. Ф1.Оп.23. Сп.973. С. 30. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 44

The German command of the Army Group "South" continued its main task of constraining actions to 
ensure the systematic withdrawal of the 1st Panzer Army on the Dnister River, as well as the maintenance 
of the Brody and Ternopil districts. These cities became the main centers of defense and the German 
command’s hope of keeping the respective line and preventing the advance of Soviet troops towards Lviv. 
The Germans, being concerned about the situation in the Lviv direction, quickly tossed a rather strong 
group into the Tarnopol region: the 349th Infantry, 9th and 10th Tank Divisions of the SS from France, 
the 100th Light and the 367th Infantry Division from Yugoslavia. All this grouping had to settle between 
Tarnopol and Lviv on March 28-31. 

This is what the personnel of the enemy was constantly informed about, surrounded by Tarnopol. 
But the attitude to his position was ambiguous. A soldier of the first company of the 948 Infantry Regiment, 
359 Infantry Division, Werner Potner, captured on March 14, 1944 in the south of Tarnopol during an 
interrogation, testified: "The mood of the soldiers is different. Young people are kept alert, and the old 
people are extremely dissatisfied. They often talk about the difficulties of the war in Russia and do not 
believe in the victory of Germany. Recently, soldier Krecker said: "It is clear that we lost the war. Take at 
least our company. We have almost all the soldiers of the infantry. They are 17-18 years old. What does 
such an army have against the Russian soldiers and their tanks hardened in battles? Most of our soldiers are 
on the eastern front for the first time. They are unaware of the real situation on the fronts. For example, 
officers say that all German soldiers were killed just outside Stalingrad. And the old-timers know that the 
Russians took 90 000 prisoners. In the division, there have been bad things with food recently. 500 grams 
of bread and hot food is given once a day. This is not enough for a young soldier»1 

The commander of the troops of the 1st Ukrainian Front on the night of March 21 received an order 
from the main office Supreme Command on the restoration of the offensive in the Tarnopol region – by the 
forces of the 60th Army with the task of capturing the city of Tarnopol, and began to execute the offensive 
plan, which was developed on March11-12, respectively to which the 60th Army had to capture the city 
of Tarnopol, and, in addition, to ensure the entry of the 1st and 4th Panzer Army into the breakthrough 
in Chernivtsi and Kamyanets-Podilsky directions. The 60th Army began an offensive in the following 
grouping: 

The 28th Infantry Corps (246, 140, 107th infantry divisions, 156th fortified area, 24th artillery 
brigade, one Howitzer and one Mortar regiment, and 41st engineering battalion) came from the boundary of 
Markopol, Ivatchev; the offensive front was 32 km; The corps had 393 guns and mortars and 10 tanks; 

15th Infantry Corps (322, 336, 148th Infantry Divisions, 59th Panzer Regiment, 1st Guards Artillery 
Division of Breakthrough, 7th Fighting Antitank Artillery Brigade, 32nd Guards Mortar Brigade, One 
Guard Military Regiment, two engineering battalions, 252nd penal company, etc.) came from the border 
Ivatchev, the eastern outskirts of Tarnopol, Big Borky; the offensive front – 20 km; The corps had 612 guns 
and mortars, 27 tanks and self-propelled artillery units; 

the 4th Guards Tank Corps stepped into the fighting orders of the 15th Infantry Corps with the task 
of supporting the advance of the connections of this corps; 

the 23rd Infantry Corps (359th, 8th, 351st Infantry Divisions, one cannon, three fighter-antitank 
guns, one Guard Military Regiment, one engineering battalion) came from the boundary of Khodyakov 
Malyi, Ivanivka; the offensive front – 3O km; There were 273 guns and mortars in the Corps; in its line 
there was an offensive of of the 1st and 4th tanks Armies; 

18th Guards Infantry Corps (226th and 280th Infantry Divisions, two anti-tank artillery regiments, 
one engineering battalion) came from the boundary of Kanivka, Surnyky; the offensive front is 25 km; 
There were 315 guns and mortars in the Corps; 

the 106th Infantry Corps (135, 302, and then the 340th Rifle Division) was in the second echelon 
of the Army and ended up concentrating at the junction of the 15th and 23rd Infantry Corps; 

The 94th Infantry Corps (99th and 117th Infantry Divisions) became an Army and moved from the 
area to the north of Bolshaya Bubnovka.2 The main task of the 60th Army was to capture the city 
of Tarnopol and the defeat of the Tarnopol garrison. The onset of the offensive was scheduled for the 
morning of March 21 following a short artillery attack preparation. The 60th Army in those days carried out 
the roundabout and bypassing the Taropol’s garrison of the enemy. Initially, the 60th Army tried to solve 
three problems immediately and quickly: to surround Ternopil, to create a strong outer front and to destroy 
                                                      
1 ЦДАГОУ. Ф1.Оп.23. Сп.973. С. 40. 
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the Tarnopol garrison. However, the situation required a gradual offensive with a consecutive solution 
of these problems. 

On March 24, Ternopil was surrounded and blocked by 336th and 322th infantry divisions of the 
15th Infantry Corps. Soviet troops broke through to the outskirts of the city many times , but as a result 
of persistent counterattacks, the enemy was forced to retreat. The Soviet troops could not have been locked 
up in the city.1 

On March 24, the enemy carried out multiple counterattacks in the direction of Ozernaya Lake. On 
March 29, the 60th Army stopped the assault of Ternopil and was preparing to resume it on March 31st. 
In 10 days of the second offensive on Ternopil on March 31, units of the 60th Army advanced for 10-
20 km, successively surrounded the Tarnopol garrison of the enemy, created the outer front of the 
encirclement with the forces of the 28th and 106th Infantry Corps, and then – of the 23rd Infantry Corps, 
which gradually moved to the west, and went out to the border: (ex.) Parents, Trostyanets, Ostashivtsi, 
Popropovna, Gorodische, Kupchintsy, having opposing parts of 349, 357, 359th infantry divisions and 
blocked garrison in Tarnopil. 

At present, the Soviet political structures carried out large-scale measures of ideological influence on 
the enemy. For example, in an information summary on the Main Political Departure of the Red Army No. 
213 for March 31-April 1, 1944, it was stated that 60,000 leaflets were spread among the enemy group 
surrounded by Tarnopol district. By frontline aviation on March 28, 29, 30, 1 336 000 leaflets were 
distributed. And 1.04 pilots of the connection of Major General Aviation Comrade Sukhanovsky and parts 
of Major Chatsanidze in difficult weather conditions (continuous snowfall) over the city of Tarnopol, 
24,000 leaflets were scattered. Aircraft crews were awarded.2. 

In the same report, there are objectives of the captivated soldier of the 4th companyof 949 infantry 
regiment of 359 infantry division Field Rossel, who voluntarily surrendered to captivity. He testified: 
"The soldiers of the Tarnopol Garrison, which consists mainly of parts of our division, know that we are 
surrounded. But the fear of Russian captivity is so great that soldiers, even in such a situation, do not dare 
to surrender. In addition, among the soldiers the rumors are spread that the tank division was sent for help 
and that the tanks are several kilometers from the city. Officers and non-commissioned officers watch after 
soldiers and do not allow to retreat. The food was good, but there was little bread. Each day they give 
vodka."3 The analysis of such data shows the following elements of the ideological work of the Nazi 
command among the personnel, surrounded in the city of Tarnopol. Intimidation of Russian captivity, 
as a prospect of inevitable massacre, the promise of military assistance and the maintenance of combat 
spirit by doping like vodka. 

In Tarnopol, in the surroundings, there were the remains of the 4th infantry divisions, according to Soviet 
data, about 12 thousand people were armed with 35 tanks and self-propelled guns, 85 guns, 125 mortars, up to 
400 machine guns, 350 cars, 6 various warehouses , 385 railroad cars with ammunition and property. This 
number is mentioned in many historical works. However, the source of these indicators is the report of the Soviet 
inform bureau on April 16, 1944 on the elimination of the surrounding German troops. It is clear that these are 
propagandistic figures. German sources indicate the size of the garrison in 4723 servicemen.It should be 
approached critically too. In this case, the number of personnel of the crew units is given and the soldiers from 
the rear, technical, security parts and units, and so on are not taken into account. 

According to the military documents of the 60th Army, found in the Podilsky archives by the author, 
the German Ternopil garrison was up to 7 thousand people who were included in: 

949th infantry regiment, 359th artillery, 359th battalion bomber and non-commissioned officer 
school of 359 infantry division; 

514th and 543rd reserve battalions from the 154 reserve division; 
4th infantry regiment consisting of 44th SS of the "Galicia” division; 
8th and 500th penalty officer battalions; 
171st security battalion; 
24th reserve artillery division; 
separate economic and technical divisions of 68 pp and td "Adolf Hitler"4 

                                                      
1 ЦАМО РФ, 60 А, Ф .417, Оп. 10564, Спр. 843, Арк.1–54 / Журнал боевых действий 60 Армии за март 1944 г. 
2 ЦДАГОУ, Ф 1, Оп. 23, Сп. 973, С. 88. 
3 Ibid. 
4ЦАМО РФ, 60 А, Ф. 417, Оп. 10584, Спр. 665, Арк. 79 / Мартовское наступление и Тарнопольская операция 
15 Стрелкового корпуса (отчетный доклад). 
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According to the author, the number of the German garrison in 7 thousand people is most likely. 
There was no huge need for food in the garrison, except for bread. Ammunition and medicines were 

delivered by air, although often these goods were dropped inaccurately and did not reach the destination. 
A significant proportion of the soldiers of the enemy consisted of soldiers of the penal units, it was 
announced by the Fuhrer order since then, for the successful implementation of the task of the city’s 
defense, all their misdeeds will be forgiven.1 . 

Captured on April 2, 1944 in the Marianka village, the pilot-shooter of the U-52 aircraft, Alphonse 
Buckel, during the interrogation, provided the following information: "On March 29 our detachment 
of 12 cars arrived from Odessa to Reisgof (200 km north- west of Lviv) Here, almost 100 aircrafts were 
concentrated at the airfield to assist the German troops surrounded by Tarnopol. On March 30, 20 aircrafts 
took off for Tarnopol with fuel and ammunition. On the way back, aircraft were carrying seriously injured 
soldiers. Soldiers, who unloaded my plane in Tarnopol, said that the situation of the surrounded garrison 
was bad. Sacrifices are useless and should not be defended, since the Russians are exaggerating ours much. 
They also said that the only hope is for help, which is promised a long time ago, but for some reason 
it hasn`t been prvided yet”2. 

The defense of Tarnopol was organized by the Germans as circular; it was divided into defense sites 
(sectors). The eastern section along the length of the 3600-meter front was defended by the 949th Infantry 
Regiment of the 359th Infantry Division; A southern part of 2,100 m length was defended by a subdivision 
of four infantry companies with 10 machine guns; the western part of the length of 1300 m was defended 
by the reinforced infantry battalion (three companies); a northern section of 2500 meters in length bya  
12-gun-worthless battalion. The reserve of the commandant of the garrison consisted of: an infantry 
battalion, an artillery division, a tank company, an artisan company. 

Engineering training of the defense of Tarnopol city was the next. Around the city, a solid fire trench 
was created with remote pits (for machine guns) and a developed network of passages. They were equipped 
with dampers in one roll. The second fire trench was dug on the different places. The fire positions of anti-
tank guns were located on the roadside. Due to the lack of time, the buildings of the city for defense were 
adapted weakly. In some buildings, there were specially prepared embrasures, often they served as holes 
from rounds. Mortars were installed in yards or gardens, guns – in the streets. Attack guns and tanks were 
used maneuverably for counterattacks. Cellars were the shelters. A lot of buildings were mined. The 
Tarnopol garrison maintained a continuous radio and aircraft connection with the commander of the 
German 4th Tank Army and commander of the 48thTank Corps. 

The Soviet command presented the Tarnopol Garrison an ultimatum to surrender, but its opponent 
rejected it. The leaflets, prepared by the departments of special propaganda, did not lead to the result. In one 
of them, it was stated: "Only those who appear to be captive in time can hope for salvation, only they will 
see their homeland and their familiese, all others will be destroyed".3 

The information summary on the Main Political Departure of the Red Army № 210 for March 25-26, 
1944, describes this situation. On March 24, at 20.00, an ultimatum was enclosed with a grouping 
of German troops in the city of Tarnopol consisting of: the 359th infantry division, 500th, 947th, 948th, 
949th penalty battalions and the 171st security battalion. The ultimatum was handed by Lieutenant 
Afonyushkin, an interpreter Kovalenko, intelligence officers Sergeant Kyrishchev and Sergeant Gladkih. 
The text of the ultimatum was the following: "Generals, officers and soldiers of the Tarnopol Garrison! The 
German units located in the town of Tarnopol and its surroundings are surrounded by the parts of the Red 
Army. A large number of our tanks, artillery, mortars, and thousands of infantrymen are able to completely 
destroy the city. Any attempt on your part to break through a powerful environment is useless. In order to 
avoid the unjustified future of bloodshed, I propose to give up. The whole garrison of the city is ensured by 
the preservation of life in the absence of resistance on your part and ensuring the safety of the material. All 
soldiers are guaranteed the preservation of life, uniforms and marks of distinction. All wounded will be 
provided with medical assistance. Everyone who seems captive will be given the first right to return home 
after the war. We will wait for your reply by 20.00 Moscow time on 24th of March. If by now you do not 
give a positive answer, all our forces will be put into action and your garrison will be completely 
destroyed." 
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An ultimatum was adopted by the German parliamentarian captain. When he received it, he asked to 
postpone the reply by 8:00 on March 25. He needed time to report to the command. An ultimatum was 
made by Chief of the one of the divisionsof Political Affairs, Lieutenant Mendelssohn, Lieutenant-Colonel 
of Moscow and senior instructor of the division. 

The text was approved by the commander of the corps. On March 25, at 8.00, a parliamentary group 
that arrived after receiving a response from the command of the surrounded Tarnopil group was let to 
neutral line, and then it was met with a powerful machine gun fire. The opponent of the ultimatum did not 
accept and continued to oppose, hoping for help from the outside. The leaflets issued for the surrounded 
garrison reveal the actions of the German command, which condemned the soldier to death1. 

In addition, on March 27, 1944, in the afternoon in the center of Tarnopol, Soviet pilots threw 
a pennant with a letter addressed to the commander of the garrison deployed by Major-General Shleggfer 
on behalf of the National Committee of Free Germany and the Union of German Officers signed by Major 
Engelbrecht and Lieutenant von Kühelgen. The second copy of the letter was sent to the same recipient 
with the special prisoner of war on behalf of Major Engelbrecht. 

On March 27, in the afternoon in the district between Kamyanets-Podilsky, Mogilev-Podolsky and 
Proskuriv, nine pennants with letters to the commanders of the units on behalf of the "National Committee" 
"Free Germany" were thrown at the headquarters of all the surrounding enemy divisions.2. 

Confident of the ineffectiveness of propaganda measures, the Front Command and the 60th Army 
decided to attack the city. 

On March 25, in the battle for Ternopil, an 94th Infantry Corps was formed in the 117th and 
99th Infantry Divisions, which partly strengthened the ring of the blockade around the city, replacing 
the 135th infantry division of the 106th Infantry Corps, sent along with 148th Infantry Division on the outer 
front of the environment towards the Gorodishche. 

On March 25, the Germans made a strong counterattack (more infantry regiment and 40 tanks) from 
the Ozernaya area in order to break into the surrounded Tarnopol garrison. Parts of the 28th and 
106th infantry corps, timely reinforced by anti-tank artillery, seased this and all subsequent counterattacks 
of the enemy. 

From March 26 to March 29, there were persistent battles on the breakthrough of the outer circuit 
of the city defense, which in those days was completely eliminated, and the Soviet troops approached 
directly to the city defense circuit. The 94th, 15th and 4th Guards Tank Corps tried to capture the city 
on March 29, but did not succeed. 

On March 30, the 15th and 94th infantry corps were preparing for a decisive assault on the city’s 
enemy. The 15th Infantry Corps, consisting of the 302nd and 336th Infantry Divisions, had a task to strike 
from the east in the central part of the city in order to cut the enemy’s defense into two parts; 
The 94th Infantry Corps, consisting of the 99th and 117th Infantry Divisions had a task to strike from 
the southeast to the southern outskirts; the 4th Guards Tank Corps (38 tanks) and the 322nd Infantry 
Division – to strike at the north-eastern outskirts of the city. The offensive was supported by the 1st Guards 
Artillery Division of the breakthrough and assault aircraft of the 2nd Air Army. The western and northwest 
parts of the city were blocked by parts of the 106th Infantry Corps. the 60-th Army had an absolute 
advantage in artillery, tanks, and aviation. The German garrison did not have the means of air defense. 

The Soviet command had particular hopes for the massive use of artillery. For the third assault 
of Ternopil, the artillery forces and means of unprecedented scale were engrained to the conduct warfare 
in a city. The actions of the five rifle divisions involved in the city’s assault were supported by two artillery 
divisions, which included 8 artillery brigades and 3 separate anti-tank brigades.3 In particular, the 
1827th heavy self-propelled artillery regiment was re-armed with the most up-to-date self-propelled 
artillery unit SU-152. Tarnopol was the first city where this gun was tested for the first time for use in street 
battles to destroy fortified fire points. The power of SU-152 gun was so huge that after the volley of the 
house remained only a bunch of stones. The 108th Artillery brigade of great power was equipped with guns 
of a super-large caliber: 152 and 203 mm. 

In the rifle companies, assault groups were organized consisting of: 7-40 automatic riflemen,  
2-3 mine pickers with explosives, 2-3 chemists with termite and smoke sacks. In each company there were 
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2-3 such assault groups and one consolidation group. The assault groups were supported by guns from 
45 mm to 152 mm, as well as SAU-152. 203 mm cannons were assigned to separate directions. 

The third assault of Tarnopol began on March 31. At 12.00, a three-hour artillery attack was 
launched. The fire of artillery though influenced the morale of the enemy, but was ineffective, because 
it was not accurate enough . At the end of the artillery training, Soviet planes attacked by surrounding 
bombing assault strike. Parts of the 94th and 15th infantry corps broke into the city and captured 
a number of neighborhoods. So since March 31st persistent, bloody fourteen-hour street fights started 
in the city. 

But the enemy’s combat spirit remained sufficient to resist. The prisoners of soldiers 
of the 14th company of the the 948 Infantry Regiment, Bruno Molke, showed the following: "Soldiers 
believe that the German army is still strong enough. Recently, non-commissioned officer Remke spoke 
of the fact that our retreat is a matter of time and predetermined by the the tactical intentions of the 
command. We will still attack, maybe even in the near future. Many soldiers talk about a new weapon that 
seems to be in the German army. This weapon has not yet been put into action. It depends on Germany’s 
future destiny. I believe that the soldiers who are surrounded by Tarnopol will fight to the last, but in case 
of officers being along with them, who will manage soldiers. I know that tank divisions are approaching the 
Tarnopol region, which should provide assistance to the surrounded group"1 In the testimony of this 
prisoner of war, it is said about a new weapon-rescue in Germany. After the defeat of the Allies and 
the approach of the tank parts, this is the third mythologeme used by the German commanders to maintain 
a high level of morale for their soldiers. Once again, the testimony of soldiers refers to the level of authority 
of an officer who is able to save the subordinates within the limits of subordination. 

Until April 4, the front of the enemy’s defense in the city drastically reduced. Most of the city was 
under the control of the Soviet troops. However, the resistance of the enemy did not stop, it put great 
hopes on outside assistance. On April 4, on the left flank of the 60th Army in the Pidhaytsi area, the 
enemy carried out a counterattack by the forces of the 9th and 10th Pan Division divisions of the SS 
in order to facilitate the exit of the main forces of the 1st Tank Army (the district of the city of Skala) and 
the Tarnopol Garrison. The Tarnopol garrison was warned about this counter-attack, as its resistance 
increased. 

The counterpoint of the German tank units forced the commander of the 60th Army to withdraw 
a part of the forces from the troops that assaulted Tarnopol, to cover their left flank: On April 6 – 99 
Infantry Division, and then the 4th Guards Tank Corps (without one tank brigade); these connections were 
directed to the south to the district of Terebovlya. 

At the same time, the grouping of the storming troops was reinforced by parts that came from 
the reserve – self-propelled artillery regiment and battalion of high-explosive flamethrowers. 

From April 7 to 11, fighting inside the city continued with a slight advance. On April 12, after 
a three-hour artillery training of a strong air bombardment and a blow of flamethrowers, part of the 
15th and 94th infantry corps reinforced the assault in all directions and captured the city center. The battle 
was for every house, every basement. German soldiers and officers demonstrated resilience and endurance, 
the Soviets – persistence and determination in the accomplishment of the tasks. General Egon von Neidforff 
was awarded a knight cross with oak leaves for the defense of Tarnopol (April 17, 1944 posthumously), 
with which only 882 men were awarded during the war. General I.D. Chernyakhovsky was recognized 
as the best by the Command of the Front and later he himself was appointed commander of the front and 
became the youngest commander of this level for the entire Great Patriotic War. 

During fourty days, Soviet artillery, the tanks were continuously firing the city. In the central part 
of the city, the enemy is securely strengthened in the church, the church, the castle, and the prison. 
To destroy it it was necessary to destroy the buildings. Military photojournalist K. Simonov in the article 
"Siege of Ternopil", published in the "Red Star" newspaper on April 16, 1944, wrote that the destruction 
of every house where the enemy was strengthened requires thousands of heavy rounds. Meanwhile, the 
streets on which these houses are, are so narrow and winding that direct shooting is not possible. That is 
why the central part of the city was so much destroyed in the course of continuous attacks by the Soviet 
Army. On April 14, the main forces of the Tarnopol garrison were defeated. On April 15, the Supreme 
Commander issued a decree in charge of commemorating the victory of the Soviet troops in Tarnopol. 

                                                      
1 ЦДАГОУ, Ф 1, Оп. 23, Сп. 973, С. 84. 
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However, a part of the Tarnopol Garrison (up to 1500 soldiers and officers) continued to hold 
Zagrebel on the 15th and 16th of April (the western suburb of Tarnopol). 

On April 14-17, the powerful Frigate Tank Group broke out to help the surrounded garrison: 
24 Panther tanks from the SS Division of Hohenstaufen, 9 Tiger Tanks from the 507th Battalion, 30 T-IV 
Tanks and 30 StuG Attack Guns of the 8th German Tank Division. Under Great Hodachkov, tense battles 
unfolded. Only the heroic efforts of the tankers of the 6th Panzer Corps, consisting of: the 51st, 52nd, 
53rd Panzer Brigades, the 22nd Motorized Brigade, the 11th Guards Heavy Tank Regiment (1С-2 tanks), 
no city garrison unlocked. 

The 117th Infantry Division got the task of destroying the enemy together with a flaming battalion. 
The assault on Zagrebella was scheduled for the morning of April 16. At night of April 16, the flame-
throwing battalion installed 80 flamethrowers at the boundary of the fire, including the preparation of fire 
for 30 flamethrowers at the school – the main office of the enemy’s resistance. That same night, 
the Germans, aware of the hopelessness of further defensive actions, decided to make an attempt to break 
through the entrapment. At 3 o’clock, 50 minutes on April 16, they concentrated in the school district and 
suddenly switched to a counterattack. The concentrated fire of machine guns and machine guns of the 
117th Infantry Division was repulsed. German soldiers returned under the protection of the walls 
of buildings. But after a while they rallied and again rushed into a counterattack. Bearing a loss from riffle-
machine gun gunshot, the enemy came to the verge of fire flamethrowers. Flame throwing became 
a surprise and caused a shock. This forced the Germans to retreat again. On the battlefield there are a lot 
of dead and burned soldiers and officers. The Soviet infantry units together with the flamethrowers attacked 
the enemy and seized the building of the school in a brutal hand-to-hand battle. However, some groups 
of Germans opposed during the day. Only on April 17, the remnants of the Tarnopolsky garrison 
in Zagrebelya were completely destroyed. Small groups of the enemy made attempts to get out of the 
environment by the method of impregnation. There is data about the withdrawal from the environment 
in Ternopil about 50 German soldiers. The German troops lost 5,000 dead in the Tarnopol battles, and 
killed 2,790 people.1 The Soviet side lost: 2,876 soldiers and officers killed, 11,903 troops wounded. 

 
CONCLUSIONS 

An important node of communications, a large settlement – Tarnopol was taken by Soviet troops 
in a persistent and bloody struggle. Fights for the city lasted from March 10 to April 17. The third, 
continuous storm of the city was conducted within 17 days. 25 units and parts that were distinguished in 
the battles for Ternopil by the order of the Supreme Commander-in-Chief №0108 of April 26, 1944, were 
awarded the honorary title of "Tarnopol".2 

The warfares were accompanied by large-scale propaganda companies on both sides. The most 
receptive for the Soviet ideologists was the target audience of soldiers, representatives of the Allies and 
colonizers. The degree of influence of Soviet propaganda materials was supported by successful offensive 
actions. 

Among the enemy troops, the main instruments of maintaining the combat spirit of the personnel 
were the planted myths about assistance and new weapons. Clarification on the importance of keeping this 
trend and intimidation of the Soviet captivity and the subsequent actions of the Red Army after 
the breakthrough of defense. 

In addition, the authority of the officer corps was expressed in coercion against subordinate 
personnel. 
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UKRAINIAN – CRIMEAN TATAR RELATIONS  
IN THE XX CENTURY: GENESIS AND MODERN STATE 

Genesis, the nature and stages of relations between the Ukrainian and the Crimean Tatar peoples 
in  the  context  of  Russian  geopolitical  intentions  have  had  a  complex  impact  on  the  cardinal 
modern  territorial  and  political  transformations  on  the Crimea  peninsula.  The propaganda myth 
about the collaboration of the Crimean Tatars in the period of occupation by the Nazis of Crimea 
aimed  to  justify  the  deportation  of  the  Crimean  Tatars,  which  the  Soviet  government  began 
on May  18,  1944.  “The  Final  Russification"  of  the  Crimea  in  the  postwar  period  created  many 
problems, primarily economic ones. Then in 1954, in accordance with the decree of the Presidium 
of  the  Supreme  Soviet  of  the USSR,  the Crimean  region  and  the  city  of  Sevastopol  entered  the 
former Ukrainian Soviet Socialist Republic. This transfer was accompanied by political demagogy, 
because in that year the 300th anniversary of the Pereyaslav Council was widely celebrated in the 
USSR.  In  1989,  Crimean  Tatars were  able  to return  to  their  homeland.  In  1992  and  1994,  there 
were attempts of pro‐Russian forces to proclaim "Independence" and, in fact, to annex the Crimea 
to  Russia.  Later,  pro‐Russian  forces  acted  extensively  on  the  peninsula,  mostly  in  Sevastopol, 
where  the base of  the Russian Black Sea Fleet was  located. As a  result of  the special operation, 
Crimea  was  officially  annexed  by Russia  on  March  18,  2014.  The  loss  of  the  Crimea  has  led 
to a certain  mobilization  of  the  Ukrainian  society  and  the  search  for  new  models  of  relations 
between the Crimean Tatar and the Ukrainian peoples. 
Keywords: Crimea, Crimean Tatars, Russification, annexation. 

Актуальність дослідження. Ґенеза, характер й етапи відносин українського та 
кримськотатарського народів комплексно вплинули на кардинальні сучасні територіальні й 
політичні трансформації на півострові Крим, спричинені незаконною анексією Російською 
Федерацією АР Крим, подіями 2014 року та наступних років, які відбулися внаслідок грубого 
порушення сусідньою державою норм міжнародного права. Розміщення Криму вкрай важливе 
в геополітичному сенсі, як форпост безпеки не лише для країн Чорномор՚я, але й для європейських 
країн загалом. 

У сфері української гуманітаристики працює чимало дослідників, які вивчають історичні, 
культурні, релігійні, політичні аспекти відносин українського та кримськотатарського народів, їхні 
ґенезу та сучасний стан. Зокрема, А. Іванець досліджує контакти між діячами Української 
Центральної Ради та лідерами кримськотатарського національного руху; В. Сергійчук у монографії 
«Український Крим» на широкому історичному тлі вивчає ґенезу і становлення кримськотатарського 
народу в його співжитті та співдії з українцями; П. Овчаренко аналізував причини, перебіг та наслідки 
депортації кримськотатарського народу 1944 року; С. Громенко студіює наслідки передачі півострова 
Крим 1954 року УРСР; С. Плохій у історичному нарисі «Брама Європи» вивчає кримськотатарське 
питання в геополітичному аспекті; А. Забловський аналізує крізь призму розгляду теорії міжетнічного 
конфлікту українсько-кримськотатарську модель міжетнічних відносин; А. Баскакова виокремила 
вектори історіографічного аспекту кримськотатарської проблеми в українсько-російський відносинах, 
М. Якубович вивчає позиціювання та ідентичність українських мусульман в умовах військово-
політичної кризи (2013-2016) та ін. 
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Відтак метою студії є дослідження історичного контексту становлення українсько-
кримськотатарських відносин та їхньої сучасної специфіки. 

Виклад основного матеріалу. Після приєднання Кримського ханства до Росії в 1783 р. 
спостерігаємо тут непрості демографічні процеси. Якщо говорити про північні землі цієї держави, 
які охоплювали терени нинішнього півдня України, то вони стали місцем української колонізації. 
У ХІХ ст. ці терени були переважно заселені вихідцями з України. І саме в цій степовій зоні 
українська людність, займаючись землеробством, стала «корінною», що було логічним 
продовженням українського колонізаційного освоєння степу, яке відбувалося вже XVII-XVIIІ ст. 

В таких умовах відносно незначне кочове тюркське населення цього регіону, йдучи на 
контакти з колонізаторами, зазнавало стихійної українізації. При цьому така українізація не мала 
підтримки з боку державних структур. 

Звісно, тюркські сліди дають тут про себе знати. І чим далі з півночі на південь – тим більше. 
Це простежується в топоніміці, в антропології мешканців, їхній культурі, ментальності. Залишилися 
навіть тюркські острівці в цьому «степовому морі». Мається на увазі передусім Буджак, де є 
поселення гагаузів. Мова останніх належить до сім’ї тюркських мов. Щоправда, гагаузи різняться 
від основної маси тюрків своєю релігією. Вони сповідують православ’я, як і їхні сусіди – молдавани 
та українці. 

Певно, феномен освоєння українцями степу потребує й серйозного вивчення, і осмислення. 
Адже це освоєння, за великим рахунком, трансформувало середньовічну Русь в ранньомодерну й 
модерну Україну. У степах чи прилеглих до них лісостепових регіонах «народилася» українська 
мова в її сучасному варіанті, в якій чимало тюркізмів. Тут же формувалася новочасна українська 
культура з її «козацьким присмаком» (а в цьому «присмакові» теж є тюркські сліди!). Ці 
«пограничні» степові регіони стали «колискою» сучасних українців, які не відзначаються 
дисциплінованістю і в своєму волелюбстві доходять до анархізму. Тому по-своєму закономірним 
було те, що під час визвольних змагань 1918-1920 рр., коли українці отримали шанс створити свою 
національну державу, вони так і не довели цю справу до кінця. Зате створили ефектну отаманію, чи 
не найкращим виявом якої стала армія Нестора Махна (1888-1934), котра вільно «гуляла» в степах 
України. 

Щодо Кримського півострова, то тут ситуація була іншою. Значна частина татарського чи 
татаризованого місцевого населення займалася сільським господарством, різноманітними 
ремеслами та промислами, торгівлею. Ця частина татар вела осілий спосіб життя. Тому викорінити 
їх із Кримського півострова було непросто. 

Царський уряд здійснив низку кроків, щоб переселити жителів Криму в інші регіони 
Російської імперії. На перших порах було переселене християнське населення – припонтійські 
греки, вірмени тощо. Вони опинилися в районі Приазов’я. Деякі кримські татари, не бажаючи 
миритися з царським режимом, покинули рідну землю. Багато з них опинилося в Туреччині, де 
з’явилася велика кримськотатарська діаспора. Натомість Крим почали заселяти росіянами й 
частково українцями. Щоправда, контакти між слов’янським і тюркським населенням в Криму не 
назвеш дружніми. Татари зустрічали приходнів з осторогою – тим паче, що між двома сторонами 
існували значні релігійні й культурні бар’єри. 

Якщо татарське населення в процентному відношенні в Криму зменшувалося, то слов’янське, 
передусім російське й русифіковане, збільшувалося. На 1897 р., коли в царській Росії проводився 
перепис, на Кримському півострові татари хоча й були більшістю, але становили лише трохи більше 
третини населення (35, 6%). Це при тому, що близько ста років перед тим вони складали абсолютну 
більшість – 87, 6 %. У тому ж 1897 р. в Криму уже третину населення становили росіяни – 33, 1%. 
А третьою етнічною групою були українці – 11, 8%. ХХ й початок ХХІ століття стало часом важких 
випробувань для кримських татар. Чимало з них загинуло під час революційних подій 1917-1920 рр., 
коли Крим переходив з рук у руки, а також під час Другої світової війни. Актом геноциду щодо 
кримськотатарського народу стала його депортація в 1944 р. Результатом цього акту стали не лише 
людські жертви, а й те, що народ втратив свою землю, батьківщину. У 2014 р., у час російської 
окупації Криму, росіяни тут уже становили більшість населення – понад 67, 90 відсотків, українці – 
15,68 %, а кримські татари – лише 10, 57%1. Можливо, ці цифри мають деяку похибку, але 

                                                      
1 Wikipedia.Org (2018). Населення Криму <https://uk.wikipedia.org/wiki> (2018, вересень, 08). 
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тенденцію вони відображують. Те, що здійснила Російська імперія й Радянський Союз 
по відношенню до кримських татар, є етноцидом. Те саме можна сказати й про українців. 

І українці, й кримські татари в Умовах Російської імперії та її наступника, Радянського Союзу, 
стали «братами по нещастю». Й прикро те, що ці «брати», за великим рахунком, не знайшли 
спільної мови. Хоча окремі пориви і навіть прориви були. Але занадто важким виявився тягар 
історичних стереотипів, якими вміло маніпулювала і російська, і радянська пропаганда. 

Із розвалом Російської імперії в 1917 р. і українці, й кримські татари отримали можливості 
створити свої державні утворення. 7 листопада 1917 р. ІІІ Універсалом Центральної Ради була 
проголошена Українська Народна Республіка (УНР)1 як автономна структура в складі Російської 
республіки, що ніби мала стати федерацією. Того ж дня Кримсько-Мусульманський Виконавчий 
Комітет, який представляв кримських татар, привітав проголошення УНР2. IV Універсал 
Центральної Ради проголосив 22 січня 1918 р. її незалежність3. Однак незадовго після цього молода 
Українська держава була втоплена в крові більшовиками. 

Дещо подібною була доля Кримської Народної Республіки4. Курултай, який скликали 
кримські татари в Бахчисараї, 13 грудня 1917 р. проголосив Кримську Народну Республіку (КНР). 
Це, до речі, була перша в історії республіка, що з’явилася в мусульманському світі. Правда, вона 
проголошувалася як автономна частина Російської республіки. Її, як і УНР, у січні 1918 р. знищили 
більшовики. А одного з лідерів КНР, Номана Челебіджіхана, вони вбили5. Цей діяч згодом став 
символічною фігурою для кримських татар. 

Кримськотатарські лідери ще в липні 1917 р. встановили контакти з Українською 
Центральною Радою. Між ними існувала взаємодія, хоча важко назвати її ефективною. Але загалом 
українські діячі підтримали кримськотатарський національний рух6. 

Керівництво УНР не мало чіткої лінії щодо Криму й кримських татар. Однак після того, як 
до Києва при підтримці німецьких військ повернулися владні структури УНР, переважила думка, що 
Крим має входити до складу Української держави. Так, у київській газеті «Відродження», яка була 
одним із найбільш інформативних видань часів УНР, у квітні 1918 р. зустрічаємо такі міркування 
щодо Кримського півострова: 

«Кількість людности і простір татарської національної території є такого рода, що 
кримськотатарська нація не може бути здібною до утворення самостійної державної організації і 
мусить опертись о якусь сильнішу державу, забезпечивши собі всю ширину національних прав і 
повноту національного розвою. 

Такою державою може бути лише Українська, з якою Кримський півострів зв’язаний 
якнайтісніше територіально і географічно. Кримські татари, яким Україна не може заперечити прав 
на національне самовизначення, можуть бути спокійні, що Українська держава зробить 
з кримськотатарської національної території державний организм, зв’язаний з Україною в тісну 
федерацію. 

До такої федерації маються, опріч політичних, також чисто економичні передумови. Україна – 
країна хлібна із великими промисловими можливостями в майбутності, – кримський півострів – це 
Рів’єра, кліматичні станції, виноградні і фруктові сади, які одначе без українських виробів промислу 
обійтися не зможуть. Державний симбіоз кримських татар і українців продиктований самою 
природою, і ми думаємо, що ці резони, як найбільш переконуючі, візьмуть під увагу кримські 
політики і дійдуть до добра рідної країни – до вигідного для українців і для себе порозуміння»7 . 

У квітні 1918 р. українські військові частини ввійшли в Крим. За результатами Брестського 
миру Червона армія мала покинути терени України. Більшовики, аби лишитися в Криму, 19 березня 

                                                      
1 Солдатенко, В. (2011). Українська Народна Республіка. Політична енциклопедія. Київ : Парламентське 
видавництво, 730. 
2 Кандим, Ю. (2017). Не заросте травою поле бою… Ічня: ПП Формат, 126. 
3 Кудлай, О. (2013). Четвертий Універсал Української Центральної Ради. Енциклопедія історії України: у 10 т. 
Київ: Наукова Думка, 10, 532. 
4 Kirimal, E. (1952). Der nationale Kampf der Krimtürken in den Jahren 1917 und 1918. Emsdetten. 
5 Кандим, Ю. (2017). Не заросте травою поле бою… Ічня: ПП Формат, 13-111. 
6 Іванець, А. (2016). Українсько-кримськотатарський союз революційного часу. Наш Крим: неросійські історії 
українського півострова. Київ: К.І.С., 143-145. 
7 Відродження (1918, квітень, 23), Людність Кримського півострова.  
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проголосили Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди. Не дочекавшись завершення 
переговорів німців та більшовиків щодо Криму, на півострів ввійшли частини армії УНР, а 
паралельно з ними й німецькі війська. Тим часом тут вибухнуло антибільшовицьке повстання. 
21 квітня повстанці взяли в полон уряд Республіки Тавриди. До кінця квітня українські й німецькі 
війська очистили Кримський півострів від більшовиків1. 

Гетьман Павло Скоропадський, який прийшов до влади в Українській державі в результаті 
перевороту 29-30 квітня 1918 р., вважав, що Крим має належати Україні. Без нього вона не зможе 
відбутися як повноцінна держава. Робилися певні кроки щодо інтеграції Криму до складу України. 
Проте німецьке керівництво мало свої плани щодо півострова2. Але поразка Німеччини в Другій 
світовій війні поклала край планам і однієї, й другої сторони. У складному становищі опинилася 
відновлена після зречення від влади гетьмана Скоропадського Українська Народна Республіка. Їй 
було не до Криму. Сам же Крим у 1919-1920 рр. став ареною боротьби між білогвардійцями й 
більшовиками, які виявилися переможцями. 

18 жовтня 1921 р. у складі Російської Федерації було утворено Кримську Автономну 
Соціалістичну Радянську Республіку3. У 20-х роках, коли більшовики здійснювали політику 
коренізації, кримські татари отримали певні можливості для розвитку своєї мови й культури. Проте 
в 30-их роках почалося згортання цієї політики. 

1941-1944 рр. німецькі війська окупували Крим. Гітлерівці планували включити півострів 
безпосередньо до Рейху, оскільки, мовляв, у давнину ці землі належали германцям-готам. Для 
кримських татар тут місця би не знайшлося. Німці не робили ставку на місцеве татарське населення 
в своїй окупаційній політиці. 

Щоправда, з приходом німців чимало кримських татар (близько 15 тисяч чоловік), керуючись 
ненавистю до більшовицької влади, пішли в шуцманшафт, тобто допоміжну поліцію, а також 
у стрілецькі загони, що воювали з червоними партизанами, котрі переважно базувалися 
у Кримських горах. До речі, червоні партизани виявляли жорстокість щодо киримли. 

Однак досить швидко кримські татари розчарувалися в німецькій владі. Особливо тоді, коли 
німці відмовили їм у відновленні своєї державності і почали поширювати чутки про створення 
в Криму Готії. 

Щось подібне спостерігалося в Україні. Спочатку українці, особливо на теренах Західної 
України, не будучи в захваті від більшовицької влади, йшли на співробітництво з німецькими 
окупантами. Були також спроби створити Українську державу. Але проти цього була німецька 
окупаційна влада. Зрештою, лідери українських націоналістів відмовилися від співробітництва 
з німцями й, створивши Українську Повстанську Армію (УПА), почали воювати проти 
окупантів. 

УПА, до речі, намагалася залучати до своєї боротьби також представників тюркських етносів. 
Були підготовлені й оприлюднені відозви до казахів, башкирів, калмиків, удмуртів і волзьких татар4. 
У цих відозвах акцент робився на тому, що росіяни поневолили тюркські народи. При цьому 
українські націоналісти апелювали до історії. Так, у відозві до татар Поволжя читаємо: «Пригадайте, 
хто Ви були в минулому. Адже не завжди Ви були невільниками Москви. Адже були інші, щасливі 
часи татарського народу. Тремтіла Москва перед величністю Казанського, Астраханського і 
Касимівського ханств. Власником середньо-волзьких земель, рибних багатств, пуховних 
промислів – був татарин, а не московський зайда»5. Траплялися випадки, коли представники 
тюркських народів переходили на бік УПА. 29-30 вересня 1943 р. до українських повстанців-
націоналлістів перейшов із Здолбунова (зараз райцентр Рівненської області) відділ азербайджанців 
у складі 160 чоловік6. 

«Рівень колабораціонізму» в кримських татар був не вищий, ніж у деяких інших народів, 
окупованих німцями. Принаймні не вищий, ніж у «титульної нації» СРСР – росіян. Останні 
                                                      
1 Громенко, С. (2016). 500 битв за Крым. Київ: Стилос, 182-185. 
2 Сергійчук, В. (2016). Український Крим. Вишгород: Українська Видавнича Спілка, 98-154. 
3 Бикова, Т. (2009). Кримська Автономна Соціалістична Радянська Республіка. Енциклопедія історії України: 
у 10 т. Київ: Наукова Думка, 5, 350. 
4 Документи: ОУН і УПА в 1943 році (2008).. Київ: Інститут історії України НАН України, 254-257. 
5 Там само, 256.  
6 Там само, 266-267.  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 3 2018 

 55

створили низку військових формувань, які воювали на боці гітлерівців. Найбільш знаною була 
Російська визвольна армія, яку очолював генерал Андрій Власов (1901-1946). 

Розповіді про особливий колабораціонізм кримських татар – це радянський 
пропагандистський міф, який мав на меті виправдати вигнання представників цього народу з його 
земель. 

18 травня 1944 р. радянська влада почала депортацію кримських татар1. З Криму виселили 
близько 200 тисяч представників цієї національності – переважно в Узбекистан та прилеглі до нього 
райони Казахстану й Таджикистану. Під час депортації загинула немала частка людей. Точна цифра 
не встановлена, але за підрахунками кримськотатарських дослідників вона наближається 
до 10 відсотків від загальної кількості депортованих. Також на Кримському півострові відбулося 
масове перейменування населених пунктів, які мали татарську назву. Саме ж ім’я кримських татар 
перестало вживатися в офіційних документах. Народ ніби зник. 

Які були причини депортації кримських татар? Звісно, такою причиною був не роздутий 
радянською пропагандою колабораціонізм представників цього народу. Це були причини 
прагматичного характеру. Керівництво Радянського Союзу планувало включити в сферу свого 
впливу не лише землі Центральної Європи, а й просунутися на південь. Тому передбачалася війна 
з Туреччиною. З цією метою відбувалася «зачистка тилу». Уже з кінця 1943 р. починається 
депортація тюркських народів, що проживали на теренах Кавказу. Також виселяли ті етноси й 
етнічні групи, яких підозрювали в протурецьких симпатіях і які переважно сповідували іслам2. Рано 
чи пізно черга мала дійти до кримських татар. Адже вони мали велику діаспору в Туреччині. 
Чимало серед них було й туркофілів. Інша справа, що до війни Радянського Союзу з Туреччиною 
не дійшло. Тому зачистка від кримських татар півострова, на перший погляд, виявилася марною. 

Але якщо подивитися на це з далекої історичної перспективи – то не зовсім так. Крим 
нарешті став «російською землею», про що імперський російський істеблішмент мріяв давно. 
Залишок колишнього Кримського ханства, яке змагалося з Московією не одне століття 
за велетенський золотоординський простір, був ліквідований, а кримські татари розсіяні в далекій 
Середній Азії. 

Крим втрачає статус автономії. У 1945 р. він став областю, яка входила до складу Російської 
Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (РРФСР). У 1948 р. зі складу цієї області 
вивели Севастополь, який був базою Чорноморського військового флоту. Він отримав статус міста 
державного підпорядкування. Радянська пропаганда його позиціонувала як «місто російських 
моряків», «російської слави». А 8 травня 1965 р. йому присвоїли звання міста-героя3. Відповідно, 
Севастополь розглядалося як «російське» і «радянське» (у радянському пропагандистському 
дискурсі ці поняття були майже ідентичні). 

Виселення татар із Криму, а також ліквідація Кримської автономії викликали певну реакцію 
серед українських політичних емігрантів. Цікавою в цьому плані є публіцистична стаття «Україна і 
тюрки» Тараса Бульби-Боровця – керівника українського збройного формування на Поліссі, яке 
використовувало назву УПА. Побачила світ вона в 1951 р. в часописі «Меч і воля». Незважаючи на 
давність цієї статті, чимало її положень й сьогодні звучать актуально. Бульба-Боровець звертає 
увагу на те, що і українці, й тюркські народи, зокрема кримські татари, є жертвами московського 
імперіалізму. «Давно не стало, – пише він, – Київської Русі і не стало Тюркської імперії. Там, де 
була Київська Русь, виросла нова українська нація, що не має своєї держави. Москва цю націю 
засудила на смерть і планомірно цей вирок виконує. І там, де була Отоманська Імперія та інші 
тюркські велико-держави на просторах Ідель-Уралу і Закавказзя, виріс цілий ряд нових тюркських 
націй, що так само не мають своєї держави, бо їх так само, як і нас, Москва засудила на повільну 
смерть. Засудила і вирок послідовно виконує»4. Спільний ворог повинен пов’язувати українців і 
тюрків. Однією з таких «точок зв’язку» мав би стати Крим. «Сьогодні Крим можна сміло назвати 
українсько-тюркською трагедією, – відзначав Бульба-Боровець. – Він став мілітарною базою нової 
                                                      
1 Овчаренко, П. (2004). Депортація кримськотатарського народу 1944. Енциклопедія історії України: у 10 т. 
Київ: Наукова Думка, 2, 339. 
2 Громенко, С. (2016). Вітчим народів: Навіщо Сталін виселяв давні етноси Криму. Наш Крим: неросійські 
історії українського півострова. Київ: К.І.С., 231-232. 
3 Верменич, Я. (2004). Севастополь, місто АРК. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова Думка, 9, 491. 
4 Бульба-Боровець, Т. (2011). Документи. Статті. Листи. Київ: ПП Сергійчук М.І., 609. 
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московської потуги. І українці, і тюрки з Криму зовсім витіснені Росією»1. Ніби це сказано про день 
сьогоднішній! Бульба-Боровець стверджував, що «Україна і тюркський світ – це велика 
антиімперіалістична сила»2. «Як буде розв’язана кримська проблема, ми сьогодні не знаємо, – писав 
він далі. – Фактом є те, що цю проблему буде колись примушена розв’язувати Україна з тюрками, а 
не хто інший. З таких причин ми повинні вже сьогодні ставитися до цієї проблеми як до нашої 
спільної справи. В першу чергу, ми повинні якнайактивніше всюди протестувати проти 
варварського геноциду над кримськими татарами. В другу чергу, ми повинні домагатися репатріації 
всіх кримських тюрків назад на Крим так само, як ми домагаємося репатріації всіх депортованих 
Москвою українців назад в Україну»3. Як бачимо, в ті далекі часи українські політичні емігранти 
протестували проти депортації кримських татар, відверто називаючи цей акт геноцидом. Лише 
в 2015 р. Верховна Рада України так кваліфікувала цю депортацію. Правда, це сталося тоді, коли 
Крим в черговий раз окупувала Росія. Поки що Україна є єдиною державою, в якій депортацію 
кримських татар визнано геноцидом. 

«Остаточна русифікація» Криму в післявоєнний період створила чимало проблем – передусім 
економічних. Втрата величезної частини працездатного населення призвела до деградації сільського 
господарства, інших сфер економіки. Переселенці, яких направляли сюди з «корінної Росії», тут не 
приживалися. Їм було важко займатися сільським господарством в умовах степу й субтропіків. Вони 
виявляли невдоволення навіть перед високими партійними чиновниками, як, наприклад, перед 
Микитою Хрущовим, котрий відвідав Кримський півострів4. 

І тоді, у 1954 р., у відповідності з указом Президії Верховної Ради СРСР, до складу тодішньої 
Української Радянської Соціалістичної Республіки увійшли Кримська область й місто Севастополь. 
Ця передача супроводжувалася політичною демагогією. Якраз у той рік в СРСР широко 
відзначалося 300-ліття Переяславської Ради. Відповідно, передача Криму Україні на позір 
сприймалося як вияв «споконвічної дружби російського й українського народів», як «дар» росіян 
українцям. Зараз російські пропагандисти полюбляють говорити про те, що Микита Хрущов 
«подарував» Крим Україні. Хоча в той час цей компартійний лідер не мав абсолютної влади. Йому 
доводилося рахуватися з іншими радянськими провідниками. Рішення про передачу Криму Україні 
не було одноосібним, а колективним. 

За цією демагогією стояли не лише суто прагматичні інтереси, а й політична підступність. 
Передача Криму зі складу РРФСР до складу УРСР мало що змінювало. Півострів як був, так і 
залишався в складі СРСР. До того ж його цілеспрямовано перетворювали в такий собі «радянський 
заповідник», де охоче поселяли колишніх радянських і партійних працівників, військових, що 
виходили на пенсію. 

Правда, після 1954 р. «відповідальною» за Крим стала Україна. Не без того, що чималі кошти 
на відбудову півострова виділялися із загальносоюзного бюджету. Але УРСР мусила теж витрачати 
частину своїх ресурсів на цю справу. Відбувався відтік частини трудових ресурсів з України до 
Криму. Правда, українці, потрапивши на півострів, як правило, русифікувалися. Фактично вони 
ставали «втраченими для України». 

Окрім того, приєднання Криму – території, де переважало російськомовне населення, – 
«прив’язувало» Україну до Росії. І по-своєму символічним є те, що це відбулося саме в 1954 р. – 
на ювілей Переяславської Ради. До речі, литовцям тричі (!) в 1945, 1963 та 1987 роках пропонували 
передати до складу Литовської Радянської Соціалістичної Республіки Калінінградську область, 
звідки було депортоване німецьке населення і куди цілеспрямовано переселяли росіян і 
російськомовних. Керівництво республіки завбачливо відмовилося від цього «дарунку». Українське 
ж пішло на це, проковтнувши «наживку»5. 

Кримський «дар» став для України «даром данайців». 
Попри те, що українці й кримські татари були «розведені» по різних бараках табору, який 

іменувався Радянським Союзом, все ж зустрічалися хай і поодинокі, але яскраві приклади 
                                                      
1 Там само, 610. 
2 Там само, 611. 
3 Там само, 611-612. 
4 Аджебей, А. (1992). Как Хрущёв Крым Украине отдал. Новое время, 6. 
5 Громенко, С. (2016). Кримський якір: Що стояло за передачею півострова у 1954 році. Наш Крим: 
неросійські історії українського півострова. Київ: К.І.С., 265-272.  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 3 2018 

 57

українсько-кримськотатарської солідарності. Одним із таких була діяльність генерала Петра 
Григоренка (1907-1987)1. Походив він з Півдня України – села Борисівка Бердянського повіту 
(зараз – Приморського району Запорізької області). Це степовий регіон, де контактували українці й 
тюрки. Не слід однозначно твердити, що таке «географічне походження» пробудило інтерес 
Григоренка до кримських татар. Але і скидати його з рахунку не варто. 

Не зупинятимемося на біографії Григоренка. На перший погляд, він був «стовідсотковою 
радянською людиною». Служив у Радянській армії, в її лавах пройшов Другу світову війну, мав 
численні нагороди, зробив блискучу кар’єру, дослужившись до звання генерала. Але в період 
«відлиги», в 1961 р., виступив із критикою сталінізму та політики Микити Хрущова. У 1963 р. 
створив Спілку боротьби за відродження ленінізму, за що в 1964 р. був позбавлений звання, нагород 
та пенсії. У 1964-1965 і 1969-1974 роках Григоренко зазнавав переслідувань, перебував на 
примусовому психіатричному лікуванні, неодноразово заарештовувався, був позбавлений роботи. 
І став одним із організаторів дисидентського руху в Радянському Союзі. 

Однією з головних сфер у його діяльності стала боротьба за права кримських татар. 
Незважаючи на те, що в 1956 р. був засуджений «культу особи» Йосифа Сталіна, а деякі депортовані 
народи отримали змогу повернутися на свої рідні землі, однак це не стосувалося кримських татар та 
інших етносів, які були виселені з Кримського півострова. 15 грудня 1956 р. Рада Міністрів СРСР 
прийняла спеціальну постанову «Про розселення татар, німців, греків, болгар, вірмен та інших осіб, 
котрі раніше проживали в Кримській області і тепер повертаються з місць спецпоселення», яка 
не дозволяла названим народам повертатися в рідні краї. Але, попри великі труднощі, процес 
повернення кримських татар на свою батьківщину відбувався2. 5 вересня 1967 р. Президія Верховної 
Ради СРСР ухвалила Указ «Про громадян татарської національності, які проживали в Криму», який 
нібито реабілітував кримських татар і дозволяв їм поселятися в Криму. Однак цей документ 
Григоренко справедливо вважав брехливим і лицемірним. Татари, які поверталися до Криму, 
не мали змоги приписатися. Вони зазнавали переслідувань. Григоренко намагався допомагати їм, 
всіляко підтримував активістів кримськотатарського руху3. 

Лише в 1989 р. кримські татари отримали змогу повертатися на свою батьківщину. І непроста 
справа їхньої репатріації знову ж таки лягла на плечі української влади, яка в той час поступово 
дистанціювалися від Москви. 

«Подарований» Крим, як і слід було чекати, створив чимало проблем Україні. Ще 
до проголошення незалежності, 20 січня 1991 р., у Кримській області відбувся референдум. 
Поставлене на ньому питання звучало так: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської 
Соціалістичної Республіки як суб’єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?» «Міна 
сповільненої дії», закладена під Україну в 1954 р., тепер мала спрацювати. Московський центр 
почав підривати подібні «міни» в республіках, де розгорталися національні рухи. Варто згадати 
Карабах, Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я… Криму ж відводилося чільне місце. 

Референдум і створення «соціалістичної автономії» мало би законсервувати на півострові 
«радянський заповідник», який би не дозволив Україні вийти з Радянського Союзу. Більшість 
(понад 90 %) із тих, хто прийняв участь у голосуванні, висловилися за відновлення автономії. 
Щоправда, значна частина з тих, хто голосував «за», не зовсім розуміли, за що вони голосують. 
До того ж це голосування відбувалося в умовах інформаційної блокади та шаленої 
прокомуністичної пропаганди. Місцева влада в Криму, яка знаходилася в руках проросійських 
комуністів, обмежила доступ на півострів українських газет і журналів, скоротила трансляцію 
українських радіо- й телепрограм, а в місцевих засобах масової інформації розпочала кампанію 
дискредитації всього українського4. 

Тодішня Верховна Рада УРСР, попри бурхливі дебати, не пішла на конфлікт з кримською 
владою. Тим паче, що більшість у ній належала комуністам, які так чи інакше виконували вказівки 
з Москви. 12 лютого 1991 р. Верховна Рада УРСР приняла Закон «Про відновлення Кримської 
Автономної Радянської Соціалістичної Республіки». Після невдалого серпневого путчу 1991 р. 
                                                      
1 Генерал, П.Г. (2008). Спогади, статті, матеріали. Київ: Смолоскип. 
2 Сергійчук, В. (2016). Український Крим. Вишгород: Українська Видавнича Спілка, 313-315. 
3 Бекірова Г. (2016). Петро Григоренко. Наш Крим: неросійські історії українського півострова. Київ: К.І.С., 
273-282. 
4 Сергійчук, В. (2016). Український Крим. Вишгород: Українська Видавнича Спілка, 323.  
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в Москві, коли Україна проголосила незалежність, надзвичайна сесія Верховної Ради Кримської 
Автономії проголосила Декларацію про державний суверенітет республіки. Проте спроба 
«суверенізації» Криму не знайшла достатньої підтримки. Тим паче, що на референдумі 1 грудня 
1991 р., де стояло питання про незалежність України, більшість мешканців Криму (хай з невеликою 
перевагою) висловилися за те, щоб Україна стала суверенною державою. У Севастополі таких було 
57, 07 %, у Кримській Автономії – 54, 19%1. Кримський півострів увійшов до складу України як 
Автономна Республіка Крим. 

Але тут не припинялися спроби проросійських сил проголосити «незалежність», а фактично – 
приєднати Крим до Росії. Зокрема, такі спроби були в 19922 і 1994 роках3. І в пізніші часи на 
півострові активно діяли проросійські сили. Чи не найголовнішим вогнищем цих сил став 
Севастополь, де розміщувалася база російського Чорноморського флоту. 

На жаль, проукраїнські сили в Криму не відзначалися активністю. Хоча українці на півострові 
становили другу за чисельністю етнічну групу (вони складали близько 20 % від загальної кількості 
українського населення), проте, зазнавши сильної русифікації, в переважній більшості 
не відзначалися вираженою українською національною свідомістю. Можливо, це виглядало 
парадоксально, але найбільш дієвою проукраїнською силою в Криму стали кримські татари. 
У 1991 р. вони відновили свої представницькі органи – Курултай4 та Меджліс5, котрі мали 
представляти інтереси киримли перед владою. Не можна сказати, що українська влада 
перешкоджала діяльності кримських татар, але й не надавала їм великої допомоги. Для неї вони 
були, радше, пасинками, а не синами. 

Тим не менше саме в умовах незалежної України кримські татари отримали можливості 
не лише переселятися в Крим, а й відроджувати свою культуру. Їхні політичні лідери мали 
підтримку з боку національно орієнтованих українських політичних сил – Народного руху України, 
блоку «Наша Україна» й Блоку Петра Порошенка. Саме депутатами від цих партій і блоків 
до Верховної Ради обиралися кримськотатарські політичні лідери Мустафа Джемілєв та Рафат 
Чубаров. 

Попри певні негативні стереотипи, в часи незалежної України спостерігався процес 
«налагодження мостів» між українцями й кримськими татарами. Стосується це не лише політичної 
сфери. Кримські татари розуміли, що саме незалежна Україна допомагає їм зберегтися як народу. 
Натомість українським патріотам імпонувала проукраїнська позиція значної частини кримських 
татар. 

Відбувався діалог і на символічному рівні. У 2003 р. українським режисером Олесем 
Саніним був знятий художній фільм «Мамай», створений на основі давніх українських та 
кримотатарських фольклорних джерел. Це історія про те, як татарська жінка знаходить в степу 
українського козака, котрий утікає з турецького полону, привозить його додому, лікує, 
закохується й стає його дружиною. Також в Україні в 2012 р. був знятий перший 
кримськотатарський фільм «Хайтарма» (режисер – Ахмет Сеїтаблаєв) про депортацію кримських 
татар у 1944 р. Популярною в Україні стала співачка кримськотатарського походження Сусана 
Джамаладінова, більш відома як Джамала. У 2016 р. вона, представляючи Україну, стала 
переможцем на Євробаченні, виконавши пісню «1944». До речі, Джамала знімалася в одному 
із фільмів згадуваного Олеся Саніна – «Поводир». 

Важким ударом і для українців, і для киримли стала російська окупація Криму, яка 
розпочалася в кінці лютого 2014 р. 18 березня Крим офіційно було анексовано Росією. Це була 
спецоперація, яка готувалася тривалий час. У лютому, коли Україна опинилася в становищі 
політичної непевності, коли виник «вакуум легітимності» після Революції Гідності, російське 
керівництво скористалося ситуацією. 

                                                      
1 Там само, 326. 
2 Ведомости Верховного Совета Крыма (1991-1992), 6, 243. 
3 Wikipedia.Org (2017). Мєшков Юрій Олександрович 
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Мешков,_Юрий_Александрович > (2018, вересень, 17). 
4 Майборода, О. (2009). Курултай кримськотатарського народу. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: 
Наукова Думка, 5, 530.  
5 Майборода, О. (2009). Меджліс кримськотатарського народу. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: 
Наукова Думка, 6, 579. 
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На жаль, українці Криму не чинили дієвого опору російським окупантам. Тут більшу 
активність виявляли кримські татари. Хоча й перші, й другі стали об’єктом переслідувань 
окупаційної влади. 

Доречно навести деякі міркування братів Капранових, які писали з цього приводу: «Будемо 
реалістами – українців у Криму було більше, ніж кримських татар. Українці мали військові частини 
і зброю. Українці пальцем не поворухнули, щоб захистити Крим. Чому? Зрозуміти можна – 
розгубленість після Революції, деморалізація, розвал Збройних сил Януковичем, інформаційна 
окупація та ін. Але треба визнати, що саме ми не змогли захистити Крим, а не намагатися звалити 
провину на народ, який, повернувшись із вигнання, у себе на батьківщині, в Україні зустрів 
недовіру, ворожість, бюрократію навпіл із бандитизмом, ба й просто міліцейські кийки у відповідь 
на спроби влаштуватися на своїй землі. Яке моральне право маємо ми, українці, засуджувати 
кримців? Нас більше, ми сильніші – і саме тому ми маємо стати для киримли захисниками, 
опікунами, братами. Бо Україна – наша спільна земля, наша спільна держава, спільне надбання»1. 

Відтак, на сьогоднішній день кримські татари на своїй землі опинилися в ролі небажаних 
чужинців. Чимало їх змушені були покинути Крим. Деякі кримськотатарські активісти були 
репресовані окупаційною владою. У 2016 р. у Росії Меджліс кримськотатарського народу визнали 
екстремістською організацією – з відповідними наслідками2. Але й українці, які не зуміли захистити 
Крим, опинилися в ненабагато кращому становищі. Чимало з них, навіть таких, які не виявляли 
відкрито проукраїнських симпатій, змушені були покинути кримську землю. Бо для окупантів Крим 
має бути російським. 
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The  research  establishes  that,  after  a  serious  deterioration  of  the  traditional  partnership 
between  the  Kingdom  of  Italy  and  France,  Rome  succeeded  in  finding  new  allies  among 
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North  Africa.  As  a  result,  the  "Triple  Alliance"  was  formed  with  the  German  and  Austro‐
Hungarian Empires. 
The  conclusion  of  agreements  with  Great  Britain,  the  Austro‐Hungarian  Empire,  Spain  known 
as the so‐called security system of Robilant, was aimed at protecting the Kingdom of Italy from 
external  threats.  At  the  same  time,  the  colonial  policy  of  the  "historically  left"  governments 
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Red sea coast, the first Italian‐Ethiopian war was lost by Italians and for the first time in a new 
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Після завершення у 1861 р. першого етапу об’єднання Апеннінського півострова в єдину 
національну державу, до влади у Королівстві Італія прийшли так звані «історично праві» уряди. Їхнім 
завданням у внутрішній політиці у перші роки було забезпечити адміністративну, економічну та 
соціальну консолідацію ще досить слабкої новоствореної держави. Зовнішня ж політика мала 
слугувати реалізації вищезгаданих внутрішніх завдань. Для цього необхідно було забезпечити 
міжнародне визнання королівства шляхом встановлення дипломатичних відносин з іноземними 
державами та у будь-який спосіб запобігти новій війні проти Італії з боку найбільш потужних 
міжнародних гравців. Головним інструментом досягнення останньої мети була обрана тактика 
ситуативного балансування між ключовими європейськими потугами. При цьому, враховуючи низку 
факторів, у перше десятиріччя королівство зберігало традиційне тяжіння до Франції. Офіційний 
Париж надав суттєву допомогу Сардинському королівству в його боротьбі проти Австрійської імперії 
у період так званих другої та третьої війн за незалежність (1859-1860 рр., 1866 р.). Завдяки цьому 
країна об’єдналася, а області Ломбардія та Венето стали частинами Королівства Італія. Активна 
торгівельна співпраця між двома країнами сприяла також економічному становленню новоствореної 
держави. Водночас роль Парижа у підживленні руху «великого брігантаджжо» на території 
колишнього Королівства Обох Сицилій, а також моральна та військова підтримка Папського престолу, 
що не дозволяло Королівству Італія фактично протягом десятиріччя врегулювати питання Рима, 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 62

призвели до неочікуваного для Франції нейтралітету уряду Віктора Еммануїла у франко-прусській 
війні 1870-1871 рр. Париж відкликав свої війська з Рима, що були необхідні йому у війні з Пруссією, 
яку однак Франція програла. Фактично одразу ж після цього «вічне місто» було взято військами 
Дж.Гарібальді та проголошено столицею Королівства Італія. Папа Римський остаточно втратив свою 
державу та, за його словами, перетворився на «ватиканського в’язня». Наполеон ІІІ був зміщений з 
престолу, а Королівство Італія позбавилось надмірної залежності від Парижа, але водночас й 
залишилось без достатньо потужного союзника на міжнародній арені. 

Ера правління «історично правих» завершилася у 1876 р. Уряд Марко Мінгетті втратив 
більшість у парламенті, який відмовився підтримати його пропозицію щодо націоналізації залізниці, 
після чого прем’єр-міністр подав у відставку. Ця подія отримала назву «парламентської революції», 
оскільки вперше керівник уряду був усунутий від влади парламентом, а не королем. 

Після приходу до влади у 1876 р. «історично лівих» урядів розпочався новий етап у зовнішній 
політиці країни, що характеризувався експансіонізмом та колоніальними претензіями. Правління 
«історично лівої» тривало в Королівстві Італії протягом двох десятирічь – з 1876 по 1896 рр. За цей 
період при владі перебувало 18 урядів: 8 на чолі з А.Депретісом, 3 – Б.Каіролі, 3 – Ф.Кріспі,  
2 – У.Раттацці, 1– Дж.Джолітті та 1– А. ді Рудіні. 

Хоча тема зовнішньої політики «історично правих» урядів Королівства Італія була предметом 
досліджень багатьох італійських науковців (Ф.Шабо, Дж.Джордано, Ф.Каталуччіо, Л.Салватореллі, 
А.Берселлі, Дж.Поідомані та інших), в українській історичній науці немає ґрунтовних праць, 
присвячених згаданій тематиці. 

Метою цього дослідження є всебічний аналіз зовнішньої політики «історично лівих» урядів 
Королівства Італія, визначення її головних пріоритетів та ефективності реалізації. 

Першим «доленосним» міжнародним заходом, в якому взяло участь королівство після 
об’єднання в єдину національну державу, став Берлінський конгрес, скликаний за результатами 
російсько-турецької війни на початку 1878 р. До участі у ньому були запрошені усі країни – 
учасники Паризької конференції 1856 р. з метою перегляду Сан-Стефанського мирного договору. 
Королівство на конгресі представляв тогочасний міністр закордонних справ Луїджі Корті. 
Напередодні своєї поїздки він заявив, що виступає категорично проти висунення королівством будь-
яких територіальних претензій під час переговорів з метою отримати контроль над Трентіно та 
Венецією-Джулією. За його переконанням, Рим на своєму першому такому заході європейського 
рівня має відігравати роль «елементу порядку»1. Голова Ради Міністрів Б.Каіролі у цьому контексті 
наголосив, що королівство їде на конгрес без будь-яких зобов’язань та має повернутися до дому 
з «чистими руками»2. Шанс отримати контроль над згаданими територіями та нарешті завершити 
процес об’єднання королівства був втрачений. Така позиція міністра та уряду викликала 
невдоволення всередині країни, королівством прокотилася хвиля іредентистських маніфестацій. 

Реальним поштовхом до відмови від такої політики стало неочікуване для офіційного Рима 
одностороннє проголошення Францією у 1881 р. повного протекторату над Тунісом, який 
королівство розглядало як природну сферу для своїх зростаючих колоніальних амбіцій. У цій країні 
проживала найбільша італійська громада на Африканському континенті. В цілому на той час 
в Африці перебувало близько 60 тис. італійців3. З вересня 1868 р. між Королівством Італія та 
Тунісом діяла двостороння угода у сфері торгівлі та навігації, підписана терміном на 28 років4. Цей 
документ гарантував Тунісу права, привілеї та імунітети, надані різними державами Апеннінського 
півострова ще за часів до об’єднання. Натомість, італійці Тунісу зберігали своє громадянство та 
на них поширювалася консульська юрисдикція у цивільних, торговельних та кримінальних справах. 
Водночас, у питаннях власності вони повинні були поважати та дотримуватись рішень місцевих 
судів. Здійснюючи рибальство та навігацію, італійці користувалися аналогічними з тунісцями 
правами. Крім цього, бей не мав права змінювати митні тарифи без консультації з італійським 
урядом. Після укладення цього договору кількість італійців в Тунісі значно зросла. Всередині 
італійського суспільства сформувалася думка, що рано чи пізно ця північно-африканська країна 
стане італійською колонією. 
                                                      
1 Poidomani, G. (2012). Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887). Acireale: Gruppo editorial s.r.l., 126.  
2 Smith, D. (2000). Storia d’Italia dal 1861 al 1997. Bari: Editori Laterza, 37. 
3 Poidomani, G. (2012). Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887). Acireale: Gruppo editorial s.r.l., 127. 
4 Caparelli, F. (1939). Civiltà italiana in Tunisia. S. A.: Tipografia Editrice Italia, 204.  
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Цікавим є той факт, що у 1864 р. розглядалася можливість поділу Тунісу між Францією та 
Королівством Італія. Однак, пізніше італійський уряд відмовився від цієї ідеї, зваживши на значні 
витрати, що несла Франція у колоніальній війні в Алжирі. На той час було вирішено обмежитись 
посиленою економічною співпрацею з Тунісом з перспективами його подальшої колонізації. 

Таким чином, активні дії офіційного Парижа, який у травні 1881 р. висадив свій військовий 
контингент в Тунісі та встановив повний протекторат над цією країною, підписавши з беєм 
Мухаммадом ІІІ ас-Садоком так звану угоду Бардо, викликали шок всередині італійського 
суспільства. Ці події, що отримали назву «Туніський ляпас», призвели до відставки уряду 
королівства на чолі з Бенедетто Каіролі та перегляду зовнішньої стратегії країни. Реакція західних 
держав на французьку окупацію Тунісу продемонструвала помилковість політики «чистих рук», 
відсутність у Рима вірних союзників серед впливових міжнародних гравців та фактичну політичну 
ізоляцію королівства. Велика Британія прискорила свої окупаційні дії в Єгипті, Австро-Угорщина та 
Німецька імперія пасивно спостерігали за розвитком ситуації. Більш того, окремі джерела 
стверджували, що це саме Отто фон Бісмарк підбурював Францію до окупації Тунісу з метою 
відволікти її від ідеї можливого реваншу після програшу у франко-прусській війні.1 

Події у Тунісі поставили крапку на тривалих відносинах партнерства з Францією та 
прискорили зближення Королівства Італія з Німецькою та Австро-Угорською імперіями. У жовтні 
1881 р. Король Умберто І відвідав з візитом Відень. На початку 1882 р. розпочалося попереднє 
зондування можливості приєднання Рима до австро-німецького альянсу у сфері оборони 1879 р. 
Ключову роль у переговорах щодо нової угоди, яка увійшла в історію під назвою «Троїстого 
союзу», відіграв посол Королівства Італія у Відні Карло Феліче Ніколіс ді Робілант (обіймав цю 
посаду з 1871-1885 рр.). Його перша зустріч з цього питання з міністром закордонних справ Австро-
Угорської імперії Густавом Калнокі відбулася 18 січня 1882 р. та характеризувалася крайньою 
обережністю з обох боків. Водночас, наступні зустрічі були більш обнадійливими, адже міжнародна 
ситуація почала сприяти королівству. Австро-Угорська імперія боролася з повстаннями у своїх 
боснійських володіннях та побоювалась Російської імперії, яка постійно підживлювала панславізм 
на балканських територіях2. 

Тож, 20 травня 1882 р. у Відні тристороння угода була підписана міністром закордонних справ 
Австро-Угорської імперії та послами Королівства Італія і Німецької імперії3. Стаття ІІ документа 
передбачала надання допомоги всіма засобами Королівству Італія з боку Німецької та Австро-
Угорської імперій у випадку нападу на неї Франції. Аналогічне зобов’язання брало на себе 
Королівство Італія по відношенню до Берліна у разі неспровокованого нападу Франції 
на Німеччину. Австро-Угорська імперія звільнялась від допомоги Німецькій імперії у випадку 
військових дій проти Франції – їй відводилася роль резерву на випадок втручання у конфлікт 
Російської імперії. Стаття ІІІ договору зазначала, що у випадку нападу двох або кількох великих 
держав на одного члена «Троїстого союзу» у війну з ними вступають всі учасники союзу. У випадку 
нападу однієї з великих держав, дві інші зобов’язувались зберігати нейтралітет. Водночас, 
Королівство Італія зарезервувало за собою право не надавати допомогу союзникам, якщо проти них 
розпочне війну Велика Британія. Це було обумовлено підвищеною вразливістю італійських 
берегових комунікацій у разі атаки на них британського військового флоту. 

Факт укладення угоди тримався у секреті від італійського суспільства, адже фактично мова 
йшла про альянс з одним із запеклих ворогів королівства протягом останніх десятиліть – 
Австрійської імперії та, відповідно, передбачав відмову на невизначений період від областей 
Трентіно і Венеція-Джулія, що продовжували перебувати під австрійською владою. Такою була ціна 
за вихід з політичної ізоляції королівства. 

Свідченням міцності іредентистських настроїв, що вірували у тогочасному італійському 
суспільстві, стала справа Гульельмо Обердана4. Доля цього молодого мешканця Трієста отримала 
широкий розголос в Європі. Г.Обердана було заарештовано та засуджено до страти за дезертирство 
з австро-угорського війська у 1878 р., яке він здійснив, протестуючи проти окупації Австро-
Угорщиною Боснії і Герцеговини за результатами Берлінського конгресу, та підготовку замаху 
                                                      
1 Battaglia, A. (2013). I rapporti italo-francesi e le linee d’invasione transalpina (1859-1882). Nuova Cultura, 41-42. 
2 Giordano, G. (2008). Cilindri e feluche. Roma: Aracne, 231-233. 
3 Colella, R. (2010). I documenti della storia. La Triplice Alleanza.  
4 Oberdan, G. (2016). Dizionario Biografico <www.treccani.it>. (2018, вересень, 15). 
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на імператора Франца Йосифа. Не дивлячись на звернення щодо помилування Г.Обердана з боку 
таких відомих інтелектуалів тієї епохи, як Віктор Гюго та Джозуе Кардуччі, його було страчено 
20 грудня 1882 р. 

Тим часом, серед італійської еліти та у суспільстві в цілому поширювались настрої щодо 
необхідності посилення ролі королівства на міжнародній арені, у тому числі шляхом політичної та 
економічної експансії. Відкриття у 1869 р. Суецького каналу перетворило порти на півночі 
Африканського континенту у важливі перевалочні пункти. Впливові італійські підприємці почали 
підштовхувати уряд до дій у тому регіоні з метою забезпечення торговельних інтересів королівства. 
В парламенті серед різних політичних сил також сформувався консенсус щодо доцільності 
активізації колоніальної політики Рима. У цьому контексті «Троїстий союз» вже міг бути 
презентований як підготовчий крок для реалізації зовнішньої експансії та у березні 1883 р. тодішній 
міністр закордонних справ королівства П.Манчіні оприлюднив факт існування угоди1. 

Конкурентна боротьба між Великою Британією та Францією за вплив на африканському 
континенті, призвів до того, що Лондон висловив готовність сприяти італійському уряду в реалізації 
їхньої експансіоністської політики на узбережжі Червоного моря. 16 лютого 1882 р. була підписана 
двостороння конвенція, що дозволила Королівству Італія врегулювати питання містечка-порту 
Ассаб. У 1869 р. воно було придбано впливовим генуезьким судновласником Р.Руббатіно 
у місцевого султана. У 1882 р. генуезька компанія продала Ассаб у власність держави Королівства 
Італія за 104100 лір2. Проти фактичного перетворення містечка в італійську колонію виступала 
спочатку Османська імперія та Єгипетський хедиват, що мав автономію у складі імперії. Італо-
британська конвенція визнала фактичний стан справ щодо Ассабу. 

У 1884 р. в обмін на допомогу королівства в евакуації британських військ з Судану Лондон 
пообіцяв сприяння в окупації офіційним Римом міста Массауа. Таким чином, італійський уряд 
намагався заволодіти 200 км прибережної смуги від Ассабу до Массауа. 5 лютого 1885 р. місто було 
окуповано та за кілька тижнів італійський парламент ухвалив свій перший колоніальний акт, 
схваливши експансіоністську політику уряду 120 голосами «за» та 97 – «проти»3. В цілому, у період 
з серпня 1885 р. по грудень 1895 р. законодавчим органом королівства було ухвалено 
17 аналогічних законів. 

У 1885 р. у сьомому уряді А.Депретіса портфель міністра закордонних справ королівства 
одержує К.Робілант. Будучі прихильником «Троїстого союзу», він розпочинає роботу з метою його 
можливого подовження (термін дії угоди спливав у 1887 р.)4. У результаті майстерно проведеної 
К.Робілантом дипломатичної гри, скориставшись напруженістю у відносинах між Віднем та 
Петербургом, що виникла в результаті «болгарської кризи», тристороння угода була поновлена на 
більш вигідних для королівства умовах. У разі зміни статус-кво на Балканах на користь Австро-
Угорської імперії, королівство отримувало право на територіальні компенсації; у разі продовження 
експансіоністської політики офіційного Парижа у регіоні Північної Африки, Берлін зобов’язувався 
надати допомогу Італії у війні проти Франції. Договір трьох держав подовжувався ще тричі – у 1891, 
1902 та 1912 роках. 

Маючи підтримку Німецької імперії у Середземномор’ї та Північній Африці завдяки 
«Троїстому союзу», К.Робілант прагнув отримати сприяння інших важливих гравців у регіоні. Він 
ініціює переговори з Великою Британією, пропонуючи зберегти статус-кво в Середземномор’ї, 
на Адріатиці та в Чорному морі, обіцяючи підтримку політиці Лондона в Єгипті та натомість 
висловлюючи надію на сприяння італійським діям у Північній Африці. Запросні позиції королівства 
не були прийняті Лондоном. Водночас уряд Лорда Р.Солсбері зобов’язався проводити консультації 
з королівством з метою запобігання, щоб третя країна (Франція) могла розміщувати свої бази на 
узбережжі Чорного, Егейського, Адріатичного морів та в Північній Африці. Ця домовленість, що 
отримала назву першої середземноморської угоди, була укладена шляхом обміну дипломатичними 
нотами 12 лютого 1887 р., а вже 24 березня до неї приєдналася Австрійсько-Угорська імперія. 
4 травня 1887 р. оформлюється двостороння італо-іспанська угода, відповідно до якої Іспанія 
                                                      
1 Poidomani, G. (2012). Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887). Acireale: Gruppo editorial s.r.l., 129. 
2 Mazzotti, S. (2011). Esploratori perduti. Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento. Codice edizione, 
14.  
3 Poidomani, G. (2012). Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887). Acireale: Gruppo editorial s.r.l., 132.  
4 Giordano, G. (2008). Cilindri e feluche. Roma: Aracne, 231-233. 
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зобов’язується не укладати з Францією жодних домовленостей проти Італії, Австро-Угорщини та 
Німецької імперії. Відень та Берлін приєдналися до неї 21 травня. 

Ці складні багатосторонні домовленості, ініційовані та реалізовані главою 
зовнішньополітичного відомства королівства, з метою максимально убезпечити Італію від 
зовнішніх загроз та захистити її інтереси отримали назву системи безпеки К.Робіланта1. Рим 
користувався її плодами ще багато років, тоді як сам К.Робілант вимушений був подати 
у відставку у тому ж 1887 р. у зв’язку з чутливою поразкою, що зазнали італійці від абіссінців 
у битві при Догалі. Королівством прокотилася хвиля антиколоніальних маніфестацій, але уряд та 
парламент вирішили підтримати національний престиж та виділили фінансові ресурси для 
посилення військової присутності в Північній Африці. У жовтні 1887 р. італійська колоніальна 
армія чисельністю у 20 тис. осіб почала новий наступ на еритрейські та ефіопські території. 
Протягом фактично 2 років зі змінним успіхом для італійської армії тривав конфлікт, який 
2 травня 1889 р. завершився укладанням Уччальського договору між Королівством Італія та 
Ефіопською імперією. Негус Ефіопії Менелик II пішов на цей крок, дякуючи за підтримку 
королівства, що стала визначальною, під час його запеклої боротьби за престол2. 

Відповідно до договору захоплені італійцями області на узбережжі Червоного моря залишалися 
за королівством, а Ефіопія відмовлялася від претензій на ці території. Чітко визначався кордон між 
італійськими володіннями та Ефіопією, що влаштовувало королівство, яке розраховувало згодом 
пересунути його далі на південь. Італійці в Ефіопії отримували певні права – вони могли купувати 
землю на ефіопській території в свою власність і безперешкодно вести торгівлю на умовах режиму 
найбільшого сприяння. Головною проблемою договору було те, що зміст статті 17 в тексті 
амхарською та італійською мовами суттєво різнився. У амхарському варіанті йшлося про те, що 
володар Ефіопії може вдаватися до послуг італійського уряду при веденні справ з іншими державами 
та урядами; в італійському ж замість слова «може» стояло «погоджується», що королівство трактувало 
як «повинен». Тобто, фактично для Рима це означало визнання верховних прав Королівства Італія над 
Ефіопією. В результаті ці розбіжності призвели до першої італо-ефіопської війни, що спалахнула 
у 1885 р. та закінчилася повною поразкою Королівства Італія. 26 жовтня 1896 р. в Аддис-Абебі було 
підписано мирну угоду, за якою королівство, сплативши контрибуцію, визнало незалежність Ефіопії. 
Вперше у новій історії європейська держава вимушена була виплатила контрибуцію африканській 
країні. Ці трагічні події, в яких королівство втратило близько 9 тис. вбитими, призвели до відставки 
уряду Ф.Кріспі. Ера «історично лівих» урядів завершилася. 

Аналіз основних засад зовнішньої політики «історично лівих» урядів Італії (1876-1896 рр.) дає 
можливість зробити такі висновки. 

Зовнішня політика перших «історично правих» урядів Королівства Італія, що прийшли 
до влади після об’єднання, була спрямована на забезпечення елементарних умов виживання 
новоствореної держави в досить не простому оточенні. В основу реалізації такої політики було 
покладено тактику ситуативного балансування між ключовими міжнародними гравцями. 
Традиційне тяжіння Італії до Франції зберігалося до початку 70-х років ХІХ століття. 

Після консолідації королівства та усунення загроз його дезінтеграції зовнішня політика країни 
набуває проактивного характеру та виходить на перший план у порівнянні з внутрішньою. 

Експансіонізм та колоніальні претензії стали основою зовнішньополітичної діяльності 
«історично лівих» урядів. Така політика знайшла повну підтримку більшості населення країни, її 
політичної та бізнесової еліти, які прагнули побачити Італію у «першій лізі» міжнародних гравців та 
отримати економічні дивіденди від придбання нових територій. 

Повний «розрив» відносин партнерства з Францією загострив боротьбу між Парижем і Римом 
за північно-африканські колонії. Це, у свою чергу, активізувало пошук королівством нових 
потужних союзників на міжнародній арені таких, як Німецька та Австро-Угорська імперії. Як 
наслідок, був утворений «Троїстий союз», що проіснував декілька десятиліть до Першої світової 
війни. Водночас, альянс з колишнім ворогом Рима Віднем призвів до відкладення на невизначений 
період вирішення питання щодо контролю над Трентіно і Венецією-Джулією і таким чином 
завершення об’єднання королівства. 

                                                      
1 Там само, 296-298. 
2 Montanelli, I. (2006). Storia d’Italia, 1861 – 1919. Libri S.p.A., 6, 221.  
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Створення так званої системи безпеки К.Робіланта дозволило зберегти статус-кво 
у Середземноморському регіоні, чого на той час прагнуло королівство, та заручитися підтримкою 
Великої Британії в реалізації італійських амбіцій в Північній Африці. 

Колоніальну політику королівства у роки правління «історично лівої» не можливо 
охарактеризувати як успішну: з одного боку, Рим все ж такі отримав у володіння частину 
прибережної зони на Червоному морі, з іншого, – ганебна поразка у війні з Ефіопією нанесла 
значних втрат міжнародному іміджу країни. 
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THE SOVIET POLICY ON THE ARAB EAST IN 1957-1960 
After the ending of the Suez crisis in March 1957, the Soviet Union tried to finally consolidate its 
influence in the Middle East. During the events in Jordan, Oman, and Syria in 1957, as well as in 
Iraq,  Lebanon  and  Jordan  in  1958,  Moscow  supported  Arab  nationalists  as  opposed  to  the 
policies  of  the  conservative Arab  regimes  and  their western  allies  (USA, United  Kingdom,  and 
Turkey). Along with «crisis diplomacy»,  the Khrushchev  leadership actively developed bilateral 
contacts with the Middle East countries, primarily with Republican Egypt, Iraq, and Syria. Despite 
the  ideological differences between the USSR and the United Arab Republic, emerged  in 1958, 
military and financial assistance to the Arabs from the Kremlin’s side was only growing. 
Keywords: Near East, Soviet Union, UAR, Iraqi Revolution, Nasser, Qasim. 

Сучасна війна на Близькому Сході має під собою чимало історичних передумов. Одна з них 
криється в амбіціях Кремля в регіоні, які вперше проявилися після Другої світової війни у зв’язку 
зі створенням Держави Ізраїль. Невдача в налагодженні зв’язків з єврейською державою 
підштовхнула СРСР до союзу із молодим арабським націоналізмом, який гучно заявив про себе 
у 1952 р. після повалення короля Фарука в Єгипті. Хоча на початку існування Єгипетської 
Республіки ставлення Москви до Каїра продовжувало залишатися прохолодним, незабаром 
у відношенні СРСР до арабського націоналізму відбувся корінний поворот. Через створення 
у лютому 1955 р. Багдадського пакту Радянський Союз почав постачати зброю прогресистським 
режимам Єгипту і Сирії. Під час «гарячої фази» Суецької кризи 1956 р. хрущовське керівництво 
рішуче виступило на боці єгипетського президента Гамаль Абдель Насера, погрожуючи Ізраїлю, 
Великобританії і Франції, які вторглися на єгипетську територію, ракетно-ядерними ударами в разі 
продовження агресії, що в сукупності з твердою позицією США дозволило перевести конфлікт 
у фазу мирного врегулювання. 

Після Суецької кризи СРСР намагався зберегти й примножити свій вплив на Арабському 
Сході, використовуючи для цього різні методи. Одними з головних були дипломатична підтримка, 
постачання озброєнь Єгипту, країнам Машріка і півдня Аравійського півострова, а також 
економічна допомога. 

Навесні 1957 р. увага радянського керівництва була прикута до політичної кризи в Йорданії, а 
влітку того ж року – до антибританського повстання в Омані. У сприйнятті Москви ці події 
ототожнювалися за характером із недавньою Суецькою кризою. Формулювання «варварська агресія 
проти Омана», «колонізатори не вгамовуються» і «варварські бомбардування» створюють досить 
стійке дежавю з інтервенцією Ізраїлю, Великобританії та Франції проти Єгипту. 

Однак можливостей впливати на ситуацію на півдні Аравійського півострова у Москви було 
ще менше, ніж у випадку з Єгиптом. Тому Кремль обмежився дипломатичною нотою протесту до 
США, Великобританії і Франції. Вельми показовим є контраст між реальними радянськими 
зусиллями і пропагандистським фоном, згідно з яким арабські країни були вже «братніми», із рівнем 
співпраці мало не держав Варшавського пакту або Східної Азії. У випусках «Правди» та «Ізвєстій» 
Близький Схід з часів Суецької кризи міцно закріпився в якості головної міжнародної теми. 

Рівень співпраці Москви з арабськими націоналістичними режимами не спадав, набуваючи 
стійкого характеру. Радянські дипломати постійно інформували єгиптян та сирійців відносно 
дипломатичних і військових питань, а ті, в свою чергу, «потребували ради й досвіду справжніх 
друзів, таких, як Радянський Союз», мати яких було «честю і щастям для Єгипту»1. При цьому 
                                                      
1 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 27, 63. 
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єгипетські політики часто вводили радянську сторону в оману, постійно акцентуючи увагу 
на уявних підступах Сполучених Штатів щодо розколу, захоплення своїх країн і знищення їх 
лідерів1. Тобто задля придбання бажаних дивідендів єгипетські дипломати просто казали 
радянським представникам те, що ті хотіли почути. Симпатія Кремля до арабських націоналістів ще 
більш посилилася після антибританського повстання в Омані влітку 1957 р., а також протистояння 
Сирії американо-турецькому тиску восени того ж року. Через загальне наростання 
антиколоніальних настроїв в арабському світі навіть до таких явно прозахідних держав, як Ліван, 
Йорданія або Саудівська Аравія, в документах радянської дипломатії міститься нейтрально-
стримана риторика, з надією на перемогу в цих країнах «національних», «прогресивних» і 
«патріотичних» елементів, які прийдуть на зміну «консервативно-реакційним»2. В цілому ж СРСР 
намагався підтримувати концепцію арабської єдності з найважливіших питань життя регіону, 
закриваючи очі на явно «буржуазний» характер більшості держав Близького Сходу. 

Так, з початком сирійської кризи (міжнародного скандалу із висилкою дипломатів США та 
початком тиску країн НАТО на Дамаск) в Москві побоювалися американської інтервенції і вживали 
заходів для її недопущення, про що перший заступник голови Ради Міністрів СРСР А. І. Мікоян 
повідомляв під час бесіди з китайською делегацією 9 вересня 1957 р. Про наміри Сполучених 
Штатів були попереджені Дамаск і Каїр, мобілізована преса для викриття подібних спроб. 
А. І. Мікоян відзначав, що в разі ескалації питання буде передане до ООН, так як небезпека 
залишається серйозною, «але Сирія тримається добре». На репліку китайського дипломата Нє Жун-
Чженя щодо задумів США «прибрати до рук» Сирію через її природні ресурси А. І. Мікоян відповів, 
що СРСР не втручається у внутрішні справи інших держав, завдяки чому араби до Радянського 
Союзу добре ставляться. У відповідь на надання Дамаску радянської економічної допомоги 
«американці кричать на весь світ, що Сирія стає базою комунізму», а насправді, відзначав 
радянський керівник, це був всього лише антиколоніальний рух3. 

В якості сигналу США і Туреччині відносно небажаності втручання у сирійські події 
головнокомандувачем Закавказького військового округу був призначений відомий герой Другої 
світової війни, маршал К. К. Рокоссовський. У відповідь на розгортання турецьких військ уздовж 
кордону з Сирією радянські частини почали підтягуватися до турецького кордону. М. С. Хрущов 
натякав західним дипломатам, що СРСР не залишиться байдужим у разі конфлікту, до того ж цього 
разу географія сприяла4. Західні держави і Туреччина не відважилися на силові акції, і 29 жовтня 
1957 р. М. С. Хрущов заявив, що криза навколо Сирії був результатом «непорозуміння» між 
країнами. 

Сирійська криза завершилася проголошенням Об’єднаної Арабської Республіки 1 лютого 
1958 р., що на практиці означало фактичну інкорпорацію Сирії до складу більш сильного Єгипту5. 
21 лютого 1958 р. в цих двох країнах відбувся референдум щодо створення ОАР, який закінчився 
цілком передбачувано. Наступного дня нову державу визнав СРСР, а слідом за ним (25 лютого) – і 
США. Створення Об’єднаної Республіки в цілому було програшем Москви. По суті, Насер надав 
американцям послугу, не допустивши захоплення влади в Дамаску лівими силами6. Однак від СРСР 
вирішення даного питання не залежало, і хрущовському керівництву довелося визнати доконане 
постфактум. Сирійські комуністи, що мали чималі шанси взяти владу, зазнали поразки. Відразу 
після об’єднання Сирійська Компартія була заборонена, а її керівництво заарештовано. Курс Насера 
як у зовнішній, так і у внутрішній політиці став хилитися вправо. У риториці єгипетського лідера 
все більше місце займали ідеї націоналізму, зростала критика комунізму та радянських практик. 
Єгипетська періодика вельми доброзичливо висловлювалася щодо політики США. Це призвело 
до серйозного конфлікту на особистісному рівні між Насером і М. С. Хрущовим, який знайшов 
відображення в гарячому особистому листуванні між двома лідерами, а також уповільненні 
зростання співпраці між СРСР і ОАР. 
                                                      
1 Там же, 2, 25-26, 64-65, 77 и др. 
2 Там же, 2, 65, 74, 86, 94-96 и др.; Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-5446, 
Оп. 98с, Д. 781, Л. 43-49.  
3 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 98с. Д. 754. Л. 71-73.  
4 Хрущев, С.Н. (2003). Рождение сверхдержавы. Книга об отце. Москва: Время, 218.  
5 Little, D. (1990). Cold War and Covert Action: The United States and Syria, 1945-1958. Middle East Journal, 44, 1, 
73-74. 
6 Lesch, D.W. (1998). When the Relationship Went Sour: Syria and the Eisenhower Administration. Presidential 
Studies Quarterly. Wheeling and Dealing in the White House, 28, 1, 103-104.  
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З початком ліванської кризи (масових збройних виступів проти президента Каміля Шамуна) 
навесні 1958 р. Москва була зацікавлена у невтручанні Ізраїля і західних держав в події, 
розраховуючи на перемогу місцевих проєгипетських сил. Задля цього застосовувалися в 
основному дипломатичні заходи. Але з раптовим початком Іракської революції 14 липня ситуація 
змінилася. 

Вранці того дня іракська монархія впала. Протиріччя всередині країни між націоналістами 
в особі військових (арабського «середнього класу» – ефенді1) і старою королівською владою 
виплеснулися на поверхню за сценарієм більш кривавим, аніж єгипетський. Королівську родину 
було вбито, а наступного дня загинув і прем’єр-міністр Нурі Саїд. Як колись у Каїрі, влада в країні 
перейшла до «вільних офіцерів» повсталих армійських частин, які проголосили республіку. 

Після висадки 15 липня військ США і Великобританії в Лівані та Йорданії (на прохання 
керівництва останніх) заступник міністра закордонних справ СРСР В. А.Зорін в бесіді з послом ОАР 
М. аль-Куні відзначав: «Тактично ми зараз зацікавлені у недопущенні поширення агресії на Ірак, 
запобіганні ускладнення військового конфлікту на Близькому Сході, але одночасно ми вимагаємо і 
будемо вимагати виведення військ з Лівану і Йорданії»2. В матеріалах щодо переговорів 
з президентом ОАР вказувалося про небажаність можливого приєднання Іраку (і Ємену) 
до федерації. Також знову вказувалася необхідність якнайшвидшого виведення західних збройних 
сил шляхом тиску через ООН і консолідації дипломатичних зусиль арабських держав3. 

Під час близькосхідної кризи літа 1958 р. М. С. Хрущов вважав ймовірність західного 
втручання в події набагато більшою, ніж в ситуації навколо Сирії восени 1957 р. Дізнавшись про 
закриття революціонерами штаб-квартири Багдадського пакту, в Кремлі відразу перейнялися 
симпатією щодо змовників. Для недопущення іноземної інтервенції в революційний Ірак 
М. С. Хрущов віддав наказ про старт масштабних маневрів Радянської армії на кордоні 
з Туреччиною та Іраном (Туркменському і Закавказькому військовому округу за участю 
Чорноморського флоту); почалося демонстративне пересування армійських підрозділів з глибини 
країни. 17 липня про маневри офіційно повідомили радянські ЗМІ. До навчань, що тривали 
до 4 серпня, було вирішено залучити також і країн-союзниць по Варшавському пакту, зокрема, 
Народну Республіку Болгарію. Болгарська армія стала розгортатися поблизу турецького кордону; 
до «братньої» країни була відправлена радянська авіація дальньої дії4. 

У зверненні до керівництва США М. С. Хрущов нагадав про всі наявні у СРСР засоби 
ураження, в тому числі балістичні ракети з ядерними і водневими зарядами. Це було сигналом 
Вашингтону щодо неприпустимості вторгнення у революційний Ірак. Тим самим Москва 
розмежовувала «сфери впливу» в регіоні: Йорданія з Ліваном, як і раніше, визнавалися «клієнтами» 
США та Великобританії, де вони мали повну свободу дій, однак Ірак до цього списку вже не 
потрапляв. Новому багдадському керівництву треба було самостійно обирати свою майбутню 
зовнішньополітичну орієнтацію5. 

Окрім офіційної заяви радянського уряду з приводу «Агресії США і Великобританії 
на Близькому та Середньому Сході», 19 липня Москва запропонувала Д. Ейзенхауеру, 
Г. Макміллану, Ш. де Голлю і Дж. Неру зустрітися в Женеві на нараді з питань Близького Сходу для 
вироблення заходів з метою врегулювання ситуації. Як і очікував М. С. Хрущов, західні держави 
відкинули такий формат взаємодії. Аналогічною була реакція Насера, який не хотів, щоб за нього 
вирішували інші. Москва розцінювала висадку американців і англійців у Бейруті й Аммані як 
підготовку удару по ОАР та Іраку. Єгипетському президентові ще під час його таємного екстреного 
візиту 17 липня в Москву з Югославії у зв’язку із близькосхідними подіями радянський лідер сказав, 
що СРСР не втрутиться в події, але проведе маневри на болгаро-турецькому кордоні, Закавказзі і 
у Середній Азії. 

                                                      
1 Про феномен ефенді та його зв’язок з арабським націоналізмом детальніше див.: Eppel, M. (1998). The Elite, 
the Effendiyya, and the Growth of Nationalism and Pan-Arabism in Hashemite Iraq, 1921-1958. International Journal 
of Middle East Studies, 30, 2, 227-250.  
2 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 219.  
3 Там само, 250-254.  
4 Хрущев, С.Н. (2003). Рождение сверхдержавы. Книга об отце. Москва: Время, 265-267. 
5 Румянцев, В.П. (2009). Нефтяной фактор в ближневосточной политике США (1957-1959 гг.). Вестник 
Томского государственного университета, 322, 101-106. 
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Єгипетський маршал А. Х. Амер, який входив до складу делегації, просив якнайшвидшого 
визнання нового режиму в Багдаді країнами соціалістичного табору, що й було здійснено 18 липня1. 
М. С. Хрущов намагався отримати вигоду для зміцнення своїх позицій, особливо всередині країни. 
Крім того, по дипломатичним і розвідувальним каналам американському керівництву було 
донесено, що Москва не стерпить інтервенції в Ірак; повідомлялося, що у подібному випадку 
виникала загроза нової світової війни. Однак реальні можливості для втручання у Радянського 
Союзу були вкрай обмежені, і тому головні зусилля протидії діям США і Великобританії 
зосередилися в основному на пропагандистському викритті «агресивних дій» західних держав. 

Англійський дипломат Патрік Рейлі пропонував задіяти Москву у врегулюванні ситуації, але 
Д. Ейзенхауер замість Женевської наради запропонував провести засідання у Раді Безпеки ООН 
на рівні голів держав. М. С. Хрущов пропозицію спочатку прийняв, але 5 серпня відкинув. Адже 
республіканський Ірак був уже визнаний західними державами, і загроза інтервенції зменшилася 
практично до нуля. Тобто головна задача радянської політики була виконана: Ірак вийшов з орбіти 
впливу Великобританії і поки що не збирався входити до сфери впливу США. Тим більше така 
зустріч могла привернути зайву увагу до нового режиму, що було невигідно в світлі перебування 
іноземних військ в Аммані і Бейруті. Замість РБ ООН Москва запропонувала скликати Генеральну 
Асамблею, що було вигідно і Сполученим Штатам, які прагнули шукати вихід із ситуації спільно 
зі світовим співтовариством. Кремль відправив до Нью-Йорка міністра закордонних справ 
А. А. Громико. М. С. Хрущов дійсно побоювався іноземного втручання й часто порівнював події 
літа 1958 р. з Суецькою кризою, вважаючи перемогою СРСР недопущення чийогось нападу на Ірак 
або ОАР2. 

Радянський Союз поспішив налагодити військові контакти з новим урядом генерала Абдель 
Керім Касема. 26 липня відбулося екстрене засідання Президії ЦК КПРС, де був обговорений план 
військової допомоги Іраку протягом найближчих двох місяців. Планувалося озброїти дві піхотні 
дивізії, відправивши 50 БТР, 100 танків, запчастини, боєкомплект по 3-5 запасів та ін. Ініціативу 
на пленумі ЦК КПРС схвалили, звернувшись за допомогою до Насера для транспортування через 
сирійський порт Латакію. Але серед іракського керівництва існували розбіжності щодо доцільності 
придбання зброї у СРСР, так як це могло викликати роздратування США. У підсумку вирішили 
провернути справу так, нібито поставки здійснював Єгипет зі своїх запасів. У той же час А. Касем 
виявляв бажання безпосередньо обговорювати це питання з Москвою, через що виникли 
розбіжності з Насером (останній на початку серпня не захотів передавати іракцям 60 танків). 
Іракський лідер зустрівся з радянським послом і прохав розвинути з Іраком такі ж зв’язки, як 
з Єгиптом і Сирією. А для початку радив Москві придбати фініки. Тоді ж Президія ЦК КПРС 
затвердила постачання зброї Багдаду3. 

Завдяки зміцненню власних позицій, а також виникненню природного конкурента в особі 
нового іракського керівника, президент Насер різко посилив панарабістську націоналістичну 
риторику, в тому числі її антикомуністичну спрямованість. За сплеском пропаганди почалися і 
конкретні політичні акції, спрямовані проти комуністів всередині ОАР і радянського впливу ззовні. 

Це, відповідно, призвело до охолодження відносин з Москвою, що виразилося в досить 
жорсткій дипломатичній та пропагандистській полеміці. Паралельно припинилося погіршення 
відносин американо-єгипетських4. Додатковим приводом радянсько-єгипетських розбіжностей 
послужив фактор революційного Іраку, який практично відразу вступив у конфронтацію з Каїром, 
звернувшись за допомогою до СРСР. У свою чергу, це не могло збігатися з інтересами Кремля, який 
налагоджував співпрацю з режимом А. Касема. 

Після початку переслідувань комуністів у сирійському районі ОАР радянське посольство 
в Іраку (відкрилося 31 липня 1958 р.) заявило, що «центр національно-визвольного руху арабів 
перебрався до Багдада»5. На неофіційному рівні в бесіді з іракської делегацією 25 лютого 1959 р. 
                                                      
1 Фурсенко, А.А. (2006). Россия и международные кризисы середины ХХ века. Москва: Наука, 160-161. 
2 Хрущев, С.Н. (2003). Рождение сверхдержавы. Книга об отце. Москва: Время, 265-267.  
3 Фурсенко, А.А. (2006). Россия и международные кризисы середины ХХ века. Москва: Наука, 166-167. 
4 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 155-156, 201.  
5 Popp, R. (2010). Accommodating to a working relationship: Arab Nationalism and US Cold War policies  
in the Middle East, 1958-60. Cold War History, 10, 3, 404. 
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А. І. Мікоян підкреслював, що «ми не нав’язуємо своєї економічної співпраці і не переслідуємо 
жодних корисливих інтересів у відношенні до Іраку. Ми не зазіхаємо на чужі багатства. Нафтою ми 
самі багаті. Ми не шукаємо прибутків або сфер застосування капіталів... Наше бажання зводиться 
до того, щоб щиро допомогти вам»1. У той же час при спілкуванні з індонезійським лідером 
Сукарно перший заступник голови Ради Міністрів СРСР зазначав, що «Радянський Союз надає 
Єгипту величезну і багатосторонню допомогу, не отримуючи абсолютно ніяких вигод від цього», 
погоджуючись з оцінкою свого співрозмовника щодо Насера як про «коня, який йде, закусивши 
вудила, не знаючи куди, і що завданням всіх людей, хто борються проти імперіалізму, є поступове 
та плавне приборкання цього коня, щоб він заспокоївся й не втік взагалі»2. У бесідах з ліванцями, 
тунісцями та іншими представниками арабських держав А. І. Мікоян невпинно повторював, що є 
прихильником незалежності арабських країн і всіх, хто бореться за неї, за їх прогресивний розвиток, 
проти спільного ворога – імперіалізму3. 

На практиці, однак, хрущовський уряд був змушений ще й пояснюватися як перед єгиптянами 
(відбиваючись від їхніх претензій)4, так і представниками інших держав за свої погляди і позицію 
в розбіжностях з Каїром. Так, А. І. Мікоян в бесіді з лідером партії «прогресистів» Греції Спіросом 
Маркезінісом 25 квітня 1959 р. заявляв: «У цих переслідуваннях [комуністів – К. К.] він [Насер – 
К. К.] шукає виходу з внутрішніх труднощів, у яких Радянський Союз не винен»5. «Радянський 
Союз зробив все від нього залежне, щоб відновити добрі стосунки з президентом Насером»6 – 
відзначав він же в розмові з президентом Індонезії Сукарно. «Якщо ж і відбулося погіршення 
відносин з ОАР, то не з нашої ініціативи, а з ініціативи президента Насера, який потрапив у скрутне 
становище всередині країни і захотів відігратися на антикомуністичному козирі... Зміни в цих 
відносинах сталися з вини Насера, який тепер починає шукати якоїсь рівноваги у відносинах між 
двома країнами... аби цей звіт був написаний в правильному тоні, щоб не викликати, наприклад, 
образи у Насера»7, все твердив А. І. Мікоян вже при спілкуванні з членом англійського парламенту 
від Лейбористської партії Яном Мікардо 26 травня того ж року. Пізніше, обмінюючись думками 
з міністром інформації Тунісу Мухамедом Масмуді, він продовжував: «Керівники ОАР почали, 
напевно, у внутрішніх цілях відому кампанію, і наші відносини погіршилися. Об’єктивний 
спостерігач повинен визнати, що в цьому не ми були винні»8. 

Незважаючи на таку своєрідну відповідь на проблеми з Насером, радянська сторона, як 
правило, всіляко уникала гострих і незручних моментів у відносинах між двома державами, 
артикулюючи їх як «розбіжності»; «внутрішні труднощі (у Сирії)»; «не отримав підтримки 
в народі»; «не може зустрічати підтримки арабських країн»; «не наша справа» [арешти комуністів – 
К. К.]; «радянські люди не можуть співчувати Насеру в цьому». Як бачимо, дипломатичні 
формулювання були вельми м’якими і обтічними (що особливо впадає в очі у листах М. С. Хрущова 
єгипетському президентові від 19 лютого та 24 квітня 1959 р.)9. Швидше за все, в свідомості 
кремлівського керівництва єгиптяни уявлялися «новачками в заплутаному світі махінацій та 
інтриг»10 з нетвердою, часто некоректною позицією, що хитається; яких слід постійно поправляти, 
направляючи «на шлях істинний» за допомогою «товариських порад» та рекомендацій. 
Як зазначалося в колективній записці в ЦК КПРС від грудня 1957 р., «Насер, будучи переконаним 
націоналістом, здатний піддаватися впливу і з нашого боку, якщо проводити з ним та його 
найближчим оточенням відповідну роботу»11. 

                                                      
1 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 2-3. 
2 Там же, Л. 96-97. 
3 Там же, Л. 44-45, 96.  
4 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 281-285.  
5 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 10.  
6 Там же, Л. 96. 
7 Там же, Л. 157-159. 
8 Там же, Л. 96.  
9 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 262-265, 267-275. 
10 Там же, 27. 
11 Там же, 156.  



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 72

Крім взаємовідносин комуністів з націоналістами, хрущовське керівництво також брало 
до уваги вплив ісламського чинника на баланс сил на Близькому Сході. Так, якщо спочатку спробу 
його використання пояснювали підступами «англо-французьких колонізаторів», які жадали зберегти 
свій вплив після Суецької кризи, то в подальшому він розцінювався як антикомуністичний 
інструмент в руках Насера1. Проте, в листі Голови ради у справах релігійних культів при Раді 
Міністрів СРСР А. Лузіна завідувачу відділом країн Близького Сходу МЗС Є. Д. Кисельову від 
7 березня 1960 р. містилися інструкції по встановленню відносин з Секретаріатом Ісламського 
Конгресу в ОАР2. 

Крім Ісламського Конгресу, Радянський Союз сфокусував свою увагу і на Лізі Арабських 
Держав (ЛАД). Однак фактично ЛАД розглядалася Москвою в основному крізь призму відносин 
з Єгиптом – наприклад, в якості посередника у врегулюванні єгипетсько-іракських або єгипетсько-
ліванських розбіжностей. Через діяльність ЛАД також сприймалася проблема палестинських 
біженців і питання статусу Алжиру3. 

Близькосхідна тематика знаходилася у фокусі уваги позачергового XXI з’їзду КПРС (27 січня 
– 5 лютого 1959 р.). На відміну від попередніх партійних форумів, на цей раз, окрім Комуністичної 
партії Сирії і Лівану (що напередодні розділилася на дві самостійні фракції), а також Компартії 
Ізраїлю, були запрошені «братні» партії Іраку та Йорданії. У доповідях радянських керівників і 
представників зарубіжних компартій отримали схвалення близькосхідні події останніх років – 
відбиття Єгиптом троїстої агресії під час Суецької кризи 1956 р., а Сирією – американо-турецького 
тиску 1957 р.; Іракська революція 14 липня 1958 р., що повалила монархію і встановила 
республіканський режим в країні тощо. Вони характеризувалися як великі перемоги національно-
визвольного руху над «американо-англо-французьким імперіалізмом»4. 

У зв’язку з погіршенням відносин СРСР з ОАР політика президента Насера («який огульно 
ганив ідеї комунізму» і звинувачував арабських комуністів в діях за вказівкою Москви5) піддавалася 
різкій критиці. На противагу йому ставився курс нового правителя Іраку А. Касема, на якого в СРСР 
у той час, вочевидь, вирішили зробити головну ставку в якості можливої альтернативи єгипетському 
лідерові на Близькому Сході6. 

Москва відразу ж встановила контакти з новим іракським керівництвом: після перевороту 
14 липня 1958 р. ця арабська країна була зарахована в розряд «братніх» і «революційних» з усією 
відповідною військово-технічною і фінансово-економічної допомогою з боку СРСР7. Співпраця з 
новим іракським режимом розвивалося стрімко. Вже у лютому 1959 р. до Москви прибула урядова 
делегація Іракської Республіки на чолі з міністром економіки Ібрагімом Куббою. Відбулися 
переговори з А. І. Мікояном з приводу надання Багдадові широкої технічної та економічної 
допомоги. Делегація просила порад по багатьом пунктам, зокрема, проведенню земельної реформи, 
прискореній індустріалізації і вирішенню соціальних питань, іншими словами – «підведенню під 
революцію міцної соціально-економічної бази». У свою чергу, Москва обіцяла «по-братерськи» і 
«від щирого серця» надати іракцям всебічну допомогу8. 

У тому ж році з Іраком були укладені угоди про економічне і технічне співробітництво, угоду 
з військових питань, з культурного співробітництва, а також Угоду про використання атомної 
енергії в мирних цілях9. У Багдаді були явно задоволені роботою радянських фахівців (які 
прибували з розрахунку на 2-3 роки для навчання місцевого персоналу), відзначаючи їх велику 
                                                      
1 Там же, 7, 95, 266. 
2 Там же, 310. 
3 Там же, 204, 208, 251-253, 266, 276-277, 296-297, 328-331, 333-334, 341-342, 350.  
4 Стенографический отчет (1959). Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза 
(27 января – 5 февраля 1959 года) Москва Гоcполитиздат. В 2-х т.: 1 (стенограммы 1-10 заседаний), 78-81,  
339-341, 396, 399-402; 2 (стенограммы 11-17 заседаний, резолюции, постановления и приложения), 29-33,  
58-61, 292-294, 349-352, 426. 
5 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 157.  
6 Стенографический отчет (1959). Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза 
(27 января – 5 февраля 1959 года) Москва Гоcполитиздат. В 2-х т.: 1 (стенограммы 1-10 заседаний), 79,  
340-341; 2 (стенограммы 11-17 заседаний, резолюции, постановления и приложения), 50-51, 59-60, 294.  
7 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 67, 87-92; Д. 782. Л. 145.  
8 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 1-4.  
9 Там само, Л. 87.  
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користь у порівнянні із західними техніками. Крім того, до радянських вишів задля підготовки 
прямували іракські студенти (300 осіб згідно з договором про культурне співробітництво). Арабів 
приваблювало дешеве навчання в інститутах і університетах Радянського Союзу, з нібито вищою 
якістю, аніж у Сполучених Штатах1. 22 листопада 1959 р. в Багдаді було підписано двосторонню 
угоду про надання Іраку технічного сприяння в будівництві і реконструкції об’єктів оборонної 
промисловості2. 

Однак незабаром, через репресії іракської влади проти комуністів і курдів3, політика Багдада 
почала викликати розчарування у кремлівського керівництва. М. С. Хрущов пізніше скаржився, що 
він посилав іракському лідеру зброю «без жодної домовленності», сподіваючись, що «революція 
буде розвиватися прогресивним шляхом», а А. Касем виявився людиною з «диктаторськими 
замашками»4. Адже деякий час, в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр., у планах кремлівського 
керівництва А. Касем був ймовірною альтернативою Насеру як зовнішньополітичної опори Москви 
в регіоні, так і в якості лідера арабського світу5. У бесідах з радянськими дипломатами самі іракські 
представники заявляли, що генерал в гонитві за владою та славою почав гоніння на своїх колишніх 
соратників, узурпував правління, що призвело лише до погіршення економічної ситуації в країні. 
Однак на офіційному рівні радянські дипломати, як і раніше, радили не загострювати відносин 
з іракським прем’єр-міністром, а «спокійно і по-дружньому» обговорювати з ним існуючі 
проблеми6. 

Вочевидь, Москва просто не хотіла втрачати придбані після 1958 р. позиції, і тому на численні 
«недемократичні» тенденції в країні просто закривала очі. На радянську промислову виставку 
в Багдаді, що відкрилася 10 квітня 1960 р. відправили головного кремлівського парламентера і 
досвідченого дипломата А. І. Мікояна з метою «напоумити» арабського лідера. Незважаючи 
на досить гарячі дебати, що часом спалахували між радянським представником і А. Касемом, 
домогтися взаєморозуміння не вдалося. Іракський диктатор з ходу відкидав радянські звинувачення 
в поганому поводженні з комуністами, парируючи, що це внутрішня справа Іраку7. Репресії проти 
компартії тривали, так само як і конфронтація з Насером. Не допомогло навіть інформування 
багдадського лідера щодо замахів, підготовлюваних проти нього з боку опозиційних сил 
за підтримки західних спецслужб8. 

Крім Іраку та ОАР, хрущовське керівництво намагалося налагоджувати відносини й з іншими 
арабськими країнами, зокрема, з Ліваном. Але у 1959 р. загальний товарообіг СРСР з цією країною 
склав всього 5 млн $. Масштаби радянських закупівель перебували на рівні 1 тис. т яблук або 200 т 
оливкової олії. Москва погоджувалася торгувати лише на умовах купівлі радянських товарів 
ліванською стороною на однакову суму9, але, по суті, крім зброї нічого запропонувати не могла, бо 
ліванці віддавали перевагу західній техніці. 

Поділяючи побоювання арабських країн щодо Ізраїлю і називаючи цю країну 
«імперіалістичним кийком на Близькому Сході», після Суецької кризи основний акцент Кремль 
вирішив зробити на розширення поставок зброї своїм союзникам в регіоні10. Призупинивши потік 
озброєнь на час ескалації кризи, щоб уникнути подальшого загострення обстановки, напередодні 
                                                      
1 Там само, Л. 88-92.  
2 Быстрова, И.В. (2006). ВПК СССР на международной арене. Отечественная история, 3, 145. 
3 Докладніше див.: Фурсенко, А.А. (2006). Россия и международные кризисы середины ХХ века. Наука, 172-185. 
4 Там само, 180.  
5 Примаков, Е.М. (2012). Конфиденциально: Ближний Восток: на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – 
начало ХХI века). Российская газета, 77-78.  
6 Фурсенко, А.А. (2006). Россия и международные кризисы середины ХХ века. Наука, 181.  
7 Там само, 181-183.  
8 Там само, 183-184.  
9 ГАРФ, Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 781, Л. 48.  
10 Відносно постачання радянською зброєю арабських країн див.: Каштанов, К.А. (2013). Поставки советского 
оружия и снаряжения в Сирию (1955-1967 гг.). Дні науки історичного факультету: Матеріали 
VI Міжнародної наукової конференції молодих учених, Київ, IV, 4, 19-20; Каштанов, К.А. (2014). Поставки 
советского оружия и снаряжения в Египет (1957-1967 гг.). Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та 
етнології, Одеса, 307-309; Каштанов, К.А. (2014). Поставки советского оружия в Египет и Сирию (1955-
1967 гг.): сравнительная характеристика. Белгородский диалог – 2013. Сборник избр. науч. тр. Междунар. 
молодёжн. научн. Форума. Белгород, 89-94. 
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нового 1957 р. була дана команда продовжити відвантаження військових матеріалів1. Уже в березні 
Єгипет отримав близько 60 літаків типу МіГ-17Ф і МіГ-17ПФ2. 

Характерно, що єгипетська делегація, яка прибула до Москви восени 1957 р. наполегливо 
просила надати військові матеріали де-факто безкоштовно, посилаючись на складне міжнародне 
становище країни. Це викликало іронію у М. С. Хрущова, який відзначив жадібність єгиптян і 
відклав вирішення питання3. 10 листопада А. І. Мікоян, а також міністр оборони Р. Я. Маліновський 
та інші радянські військові мали зустріч з А. Х. Амером, близьким соратником президента Насера. 
Єгипетський маршал розраховував на допомогу від СРСР у здійсненні п’ятирічного плану 
економічного розвитку, а також мав намір розширити дружні відносини з Москвою в цілому. 
На здійснення плану, за словами А. Х. Амера, було потрібно близько 152 млн єг. ф. З них із-за 
кордону планувалося залучити близько 100 млн у вигляді машин і устаткування, з чого випливала 
необхідність радянського кредиту. Маршал зазначав, що він міг бути наданий необов’язково цілком 
від СРСР, а й від інших соціалістичних країн. Термін погашення розраховувався протягом  
15-20 років, але виплата планувалася лише після запуску підприємств, тобто через 4 роки. 

А. І. Мікоян, в свою чергу, обережно зазначив, що негайної відповіді радянська сторона дати 
не може, більш прихильно відреагувавши на запити щодо зенітних гармат і авіації, які мотивувалися 
втратами під час війни 1956 р. За словами єгипетської делегації, у Каїра була військова необхідність 
мати 8 дивізій, з них 5 піхотних і 3 бронетанкові, а також аеромобільну бригаду. Передбачалося 
введення в дію 6 есмінців, 8 підводних човнів і берегової артилерії. А. Х. Амер хотів створити і ВПС 
з 10 ескадрилій по 20 літаків у кожній. Відносно реалізації вже укладених угод, єгиптянин зазначив, 
що на даний момент всі поставки йдуть вчасно, а радянські офіцери добре навчають своїх арабських 
учнів4. 

Не відкладаючи у довгий ящик, 29 листопада 1957 р. Президія ЦК КПРС прийняв постанову 
«Про поставки Єгипту спецмайна», погодившись у 1958-1959 рр. надати Каїру потрібне озброєння 
після оплати третини його вартості. На такі цілі виділявся кредит з розрахунку 2% річних, який 
повинен був гаситися протягом 5 років рівними щорічними частками, починаючи з 1967 р.5 

В результаті ОАР отримала 4 десантних судна, 4 есмінця, 18 торпедних і 17 ракетних катерів 
(типу «Оса» і «Комар»), 13 підводних човнів, не менше 50 152-мм гаубиць, 85-мм гармати Д-44, 
десятки 100-мм зенітних гармат КС-19, радіолокаційні станції виявлення, 250 танків Т-54, до 700 
БТР-152 і 100 тягачів, 15 бомбардувальників Іл-28, 40 винищувачів МіГ-17, 4 літаки-розвідники  
Іл-28Р, польові медичні госпіталі (3 комплекти), 1500 автомобілів ЗіЛ-151 тощо6 У 1958 р. ВПС 
Єгипту стали надзвуковими – прибули перші МіГ-19С (усього 160 одиниць до 1967 р.)7. Техніка 
збиралася на місці після доставки в контейнерах або перегонялася з СРСР8. 

Однак, незважаючи на настільки масштабне озброєння єгипетської армії, Насер жадав 
більшого, поставивши питання щодо постачання ОАР ракетами середнього радіусу дії, здатних 

                                                      
1 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1947-1956. Москва: МФД, 1, 567; Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: 
Из документов архива внешней политики РФ. 1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 5. 
2 Авиационная энциклопедия «Уголок неба» (2004). История ВВС Сирии 
<http://www.airwar.ru/history/af/siria/siria.html> (2018, Май, 01).  
3 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 134-137. 
4 ГАРФ. Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 754, Л. 82-93. 
5 Золотарев, В.А. (ред.) (2002). Россия (СССР) в войнах второй половины XX века. Военная литература 
<http://militera.lib.ru/h/20c2/index.html> (2018, Май, 01); Быстрова, И.В. (2006). ВПК СССР на международной 
арене. Отечественная история, 3, 142-144. 
6 Быстрова, И.В. (2006). ВПК СССР на международной арене. Отечественная история, 3, 142-144; 
Синайский, С.А. (2012). Помощь стране пирамид. Военно-исторический журнал, 12, 46; Поставки оружия 
из СССР в арабские страны (2004). Форум Waronline <http://www.waronline.org/forum/viewtopic.php?t= 
19200&sid=709311f8591d13872449f3944be599ca> (2018, Май, 01) 
7 Жирохов, М. (2008). История ВВС Египта. Авиационная энциклопедия «Уголок неба». 
<http://www.airwar.ru/history/af/egypt/egypt.html> (2018, Май, 01).  
8 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
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нести ядерні боєголовки. Радянське керівництво, тверезо оцінивши наслідки продажу носіїв зброї 
масового ураження, запит відхилило1. 

Москва активізувала свої зусилля і на сирійському напрямі. Так, ще в кінці листопада 1956 р. 
в ході візиту президента Сирії Ш. аль-Куатлі до радянської столиці вперше було укладено пряму 
угоду про постачання танків Т-34-85, САУ Су-100, бронетранспортерів БТР-152, 37-мм зенітних 
гармат, 122-мм гаубиць і авіації. Крім того, Кремль погодився організувати підготовку сирійського 
військового персоналу, але відмовився направити відповідних інструкторів. Аналогічним була 
відповідь і на прохання посилки «льотчиків-добровольців». 24 липня 1957 р. до Москви прибула 
урядова делегація Сирійської Республіки на чолі з міністром національної оборони Х. аль-Аземом. 
Після тривалих переговорів 6 серпня було підписано нову військово-економічну угоду на суму 
570 млн $ із наданням відповідного кредиту. До того ж з 1955 р. по 1958 р. Дамаск отримав близько 
294 млн $ військово-економічної допомоги2. В результаті, починаючи з січня 1957 р., сирійські ВПС 
поповнилися не менш як 120 винищувачами МіГ-17, 8 транспортними Іл-14 і навчальними Як-11, 
Як-18, МіГ-15, 15 вертольотами Мі-1 і Мі-43. 

Розглядаючи радянську фінансово-технічну допомогу, варто відзначити, що СРСР вирішив 
скористатися погіршенням американо-єгипетських відносин через Суецьку кризу. Ще у вереснi 
1956 р. Москва дала згоду на продаж Каїру 200 тис. т пшениці на суму в 6 млн єг. ф. У вересні 
наступного року була підписана друга угода про обмін нових 200 тис. т зерна на єгипетські товари 
(в основному бавовну і рис). За 1957 р. СРСР поставив Єгипту понад 40% необхідної йому нафти і 
нафтопродуктів (у 1956 р. – до 50%), 43% пшениці та понад третину пиломатеріалів4. Кремль став 
головним імпортером основного єгипетського товару – бавовни: так, в якщо у 1956 р. було 
закуплено 38 тис. т, то 1957 р. – вже 81,6 тис. т. Товарообіг між двома країнами у 1956-1958 рр. 
збільшився більш ніж у два рази, а питома вага Радянського Союзу в загальному торговельному 
обороті Єгипту зросла з 4 до 15%. У жовтні 1957 р. між державами було укладено угоду щодо 
культурного співробітництва5. 10 грудня 1957 р. А. І. Мікоян мав зустріч з міністром національної 
орієнтації Єгипту Фатхі Радваном, який заявив про бажання замовити радянські фільми, ближче 
познайомити своїх співгромадян з російською культурою, а також культурами інших народів СРСР. 
Мав відбутися обмін книгами, програмами університетів тощо6. 

Всього ж вза 1954-1958 рр. Москва видала Єгипту, Сирії та Ємену сумарно близько 
1,2 млрд $ кредитів. За американськими даними, масштаби допомоги «радянського блоку» 
вважалися «надзвичайно великими» для такої маленької країни, як, наприклад, Ємен – ЦРУ оцінила 
їх у 30 млн $ США у вигляді військової допомоги і 40 млн $ економічної7. Так, у листопаді 1957 р. 
в ході переговорів хрущовського керівництва з єгипетської делегацією було прийнято рішення про 
виділення Каїру кредиту розмірів в 600 млн рублів (по аналогії з попереднім сирійським) «для 
сплати поставок з Радянського Союзу машин і устаткування, а також вартості проектних робіт, які 
єгипетська сторона побажає замовити радянським організаціям». Причому дана сума не включала 
військову допомогу8. За один тільки 1957 р. із Сирією СРСР уклав два великих економічних 
договори, а наступного року – і з Багдадом9. 

                                                      
1 Там само, 202, 268-269.  
2 Там само, 46; Розин, А. (2004). Сотрудничество Сирии и СССР в военно-морской области. Советский флот 
в войнах и конфликтах «холодной войны». <http://alerozin.narod.ru/Syria57.htm> (2018, Май, 01); Поставки 
оружия из СССР в арабские страны (2004). Форум Waronline 
<http://www.waronline.org/forum/viewtopic.php?t=19200&sid=709311f8591d13872449f3944be599ca>  
(2018, Май, 01); Kreutz, A. (2007). Russia in the Middle East: friend or foe? Westport, 13.  
3 Авиационная энциклопедия «Уголок неба» (2004). История ВВС Сирии 
<http://www.airwar.ru/history/af/siria/siria.html> (2018, Май, 01).  
4 Туганова, О.Э. (1967). Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Москва: 
Международные отношения, 82.  
5 Нагайчук, В.И. (1982). Политика США в отношении Египта (50-60-е гг.). Київ: Наукова думка, 78.  
6 ГАРФ, Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 754, Л. 132-134. 
7 Popp, R. (2010). Accommodating to a working relationship: Arab Nationalism and US Cold War policies  
in the Middle East, 1958-60. Cold War History, 10, 3, 408-409.  
8 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 133-134. 
9 Васильев, А.М. (1993). Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. Москва: 
Восточная литература, 70.  
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У 1958 р. радянсько-арабське економічне співробітництво стало зростати ще швидше. 
29 січня 1958 р. було підписано угоду про всебічне сприяння Єгипту в створенні сучасної 
промисловості. Вона стосувалася надання Радянським Союзом економічної і технічної допомоги в 
будівництві близько 120 промислових об’єктів, в тому числі 6 металургійних і 6 машинобудівних 
заводів, судноверфі, бавовнопрядильної фабриці в Дум’яті тощо. СРСР зобов’язувався надавати 
всебічну технічну допомогу, постачати машини, обладнання та матеріали, для оплати яких 
надавався кредит у 700 млн рублів і 2,5% річних, з погашенням протягом 12 років1. 

27 грудня 1958 р. з Каїром було підписано угоду про надання Радянським Союзом 
економічної і технічної допомоги в спорудженні першої черги висотної Асуанської греблі2. 
Відповідно до угоди, СРСР виділяв ОАР кредит розміром 400 млн рублів терміном на 12 років 
з розрахунку в 2,5% річних. Радянський кредит забезпечував близько 80% всієї іноземної валюти, 
необхідної для реалізації проекту. Москва зобов’язувалася надати фахівців, матеріали, машини та 
обладнання; також передбачалося, що виплати по кредиту почнуться лише через рік після 
завершення першої черги будівництва3. Проект, розроблений радянськими фахівцями, був на 20% 
дешевше західного аналога, забезпечував вдвічі більшу потужність ГЕС, але будувався значно 
швидше4. Незабаром проект греблі був затверджений, і 9 січня 1960 р. почалося будівництво першої 
черги5. 

У серпні 1960 р. сторони підписали угоду про будівництво другої черги Асуанської греблі6. 
Каїру був наданий додатковий кредит на суму 900 млн рублів для завершення всього обсягу робіт 
по ГЕС7. У грудні того ж року під час бесіди з віце-президентом ОАР, маршалом А. Х. Амером, 
міністр будівництва електростанцій СРСР І. Т. Новіков вказував, що зобов’язання Москви 
з проектування першої черги висотної греблі виконані достроково. Постачання обладнання, що 
підлягало відвантаженню у 1959-1960 рр., також було здійснено задовільно: з 226 одиниць 
обладнання на 9 грудня 1960 р. відвантажено 215, або 95%. Однак А. Х. Амер просив прискорити 
поставки обладнання для підготовки земель до зрошення від водосховища з 25 до 40%8. 

Крім Асуанської ГЕС, за допомогою Радянського Союзу споруджувалися й інші промислові 
об’єкти Єгипту, зокрема, прокатний цех в Хелуані. Під час бесіди посла ОАР в СРСР М. Аль-Куні 
з заступником міністра закордонних справ В. С. Семеновим 1 березня 1960 р. посол висловлював 
здивування, чому Радянським Союзом затримується будівництво (представники Державного 
комітету із зовнішньоекономічних зв’язків повідомили фахівцям ОАР, що будівництво не може 
бути розпочато раніше 1965 р. у зв’язку із здійсненням в Радянському Союзі завдань семирічного 
плану). М. Аль-Куні також вказував: в ОАР існує невдоволення тим, що частка перевезень між 
двома країнами, які здійснюються радянськими судами, перевищує 50%, що суперечить існуючій 
угоді. Але в цілому посол висловлював зацікавленість у подальшому розширенні торгових 
двосторонніх контактів9. 

У вересні 1960 р. в Москві був підписаний протокол про розширення обсягу технічної та 
економічної допомоги сирійському району ОАР, а в грудні того ж року – дворічну угоду про 
співпрацю СРСР і ОАР в галузі науки і культури10. 

Щоправда, тертя з Насером на ідеологічному рівні іноді давали про себе знати і у сфері 
економіки. А. І. Мікоян в бесіді з генеральним комісаром уряду Індії з економічних питань 
Б. К. Неру 29 серпня 1959 р. скаржився на дії уряду ОАР, який завищує ціну на єгипетську бавовну 

                                                      
1 СССР и арабские страны. 1917-1960 гг. (1961). Документы и материалы. Москва: Госполитиздат, 461-468. 
2 Щодо Асуанської греблі докладніше див.: Сухарев Г. Н. (1970). Подвиг на Ниле. Москва: Политиздат.  
3 СССР и арабские страны. 1917-1960 гг. (1961). Документы и материалы. Москва: Госполитиздат, 683-688.  
4 ГАРФ, Ф. Р-5446, Оп. 98с, Д. 780, Л. 158.  
5 Правда (1960, январь, 11). Арабы благодарят Советский Союз (выступление Насера), 11 (15135), 4.  
6 Васильев, А.М. (1993). Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. Москва: 
Восточная литература, 70.  
7 СССР и арабские страны. 1917-1960 гг. (1961). Документы и материалы. Москва: Госполитиздат, 730-735.  
8 Наумкин, В.В. (ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 
1947-1967: 1957-1967. Москва: МФД, 2, 353-355.  
9 Наумкин, В.В. (отв. ред.) (2003). Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней политики 
РФ. 1947-1967: в 2-х т. Т. 2: 1957-1967. Москва: МФД, 305.  
10 СССР и арабские страны. 1917-1960 гг. (1961). Документы и материалы. Москва: Госполитиздат, 831.  
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для СРСР: інші держави купували ту саму бавовну зі знижкою в 16%, а пізніше, незважаючи 
на обурення з радянського боку, в 36%. У підсумку довелося звертатися до самого президента, який 
обіцяв розібратися зі ситуацією, що склалася1. 

Таким чином, після Суецької кризи СРСР значно розширив діапазон співпраці з арабськими 
державами Близького Сходу, в першу чергу – з Єгиптом, Сирією та Іраком. Метою Радянського 
Союзу було закріплення і посилення свого впливу в арабському світі на хвилі пропагандистського 
успіху після Суецької кризи. В цілому ж хрущовському керівництву вдалося досягти поставлених 
завдань. Основний акцент Москва зробила на експорті озброєнь і розширенні економічної 
допомоги. Незважаючи на ідеологічні розбіжності з єгипетським лідером Насером, який став 
президентом ОАР і проводив панарабістську та антикомуністичну політику, під час серії 
близькосхідних криз 1957-1958 рр. Кремль незмінно займав сторону арабських націоналістів для їх 
захисту від акцій західних держав. Обсяги військової та фінансово-технічної допомоги арабським 
республіканським режимам також незмінно зростали, незважаючи на будь-які ідеологічні 
протиріччя. 
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TRAINING OF THE TEACHING STAFF  
AT CHURCH TEACHERS’ SCHOOLS IN  
THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY 

On  the basis  of  information  systematization about  the  church  teachers’  school  in Kyiv,  official 
reports on similar schools and the introduction of archival sources into the scientific circulation, 
the article deals with one of the constituent parts of the church pedagogical experience, namely 
training of teachers for parish church schools. It is noted that the rapid increase of church parish 
education after its revival since 1884 attracted special attention to the problem of teaching staff 
training.  That  is  why,  at  the  Kyiv  St.  Michael’s  Golden‐Domed  Monastery  in  1890,  a  church 
teachers’ school was opened, which fulfilled two tasks: the training of teachers for parish church 
schools  and  the  preparation  of  psalm‐readers  and  other  members  of  the  church  clergy.  The 
newly opened school accepted peasant children from 15 to 18 years old, who already finished 
one  or  two  years  at  the  church  parish  schools.  School  life  similar  to  monastic  one,  and  the 
curriculum was developed  for  two years and was a  slightly expanded program of  second‐class 
schools, in which much attention was paid to the teaching of church singing. 
The  article  presents  the  statistics  of  the  church  teachers’  schools  of  the  beginning  of  the  XX 
century, from which it is evident that there were more than 20 schools of this type in the state 
(21  schools  in  1914).  Only  8  of  them  were  female.  Each  year  up  to  1  700  people  received 
teaching  training  there.  Such a number did not meet  the need  for  teaching  staff,  but  still  this 
type of schools did not gain more popularity. 
Keywords: church teachers’ schools, Kyiv St. Michael’s Golden‐Domed Monastery, church 
singing, parish school teachers, schools consisting of two grades, second‐class schools, parish 
church schools. 

В умовах реформування освітньої сфери та посилення уваги до Православної церкви в Україні 
умотивованим є звернення до церковного педагогічного досвіду і, в першу чергу, в частині 
підготовки учительських кадрів для церковнопарафіяльних шкіл, як найпоширенішої форми 
залучення дітей селянських сімей до освіти. Не вдаючись до міркувань з приводу того, що від 
освітнього цензу учительського корпусу значною мірою залежала постановка шкільної справи і 
ефективність функціонування сільських початкових шкіл, зазначимо, що державно-церковне 
керівництво тримало справу підготовки учительських кадрів під пильним контролем. 

Практика підготовки учительських кадрів у другокласних та церковно – учительських школах 
уже потрапляла у поле дослідницької уваги істориків. Так, відомий дослідник 
церковнопарафіяльного шкільництва В.С. Перерва у своїй фундаментальній монографії «Церковні 
школи в Україні (кінець XVIII-поч. XX ст.): забутий світ» висвітлює процес їх відкриття та 
особливості функціонування. Зокрема він зазначає, шо церковно – учительські школи «були вищим 
типом церковнопарафіяльної освіти, мали суто галузеве педагогічне призначення і були не стільки 
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загальноосвітніми закладами, а спеціалізувалися на підготовці вчителів для однокласних та 
двокласних ЦПШ, тобто, були «старшими сестрами» другокласних шкіл»1. Статистику 
другокласних та церковно – учительських шкіл на початку XX – ст. з’ясовувала Т.В. Кузнець2. 
Однак створення повної картини підготовки учительського персоналу в церковно – учительських 
школах зумовлює необхідність пошуку нових джерел та систематизації розпорошених відомостей. 

Метою даної наукової розвідки є узагальнення статистичних відомостей про функціонування 
церковно – учительських шкіл та висвітлення діяльності такої школи при Києво – Михайлівському 
Золотоверхому монастирі в Києві. 

Поновне відродження у 1884 році і поширення церковнопарафіяльної освіти зумовило 
ситуацію, коли кількість церковних шкіл невпинно збільшувалася, а кваліфікованих вчителів для 
них катастрофічно не вистачало. Це зумовлювало необхідність відкриття церковно – учительських 
шкіл, які б готували педагогів для церковнопарафіяльних шкіл. Упродовж 1885 – 1892 років почали 
з’являтися такі навчальні заклади, однак спочатку вони мали і церковне, так як готували кандидатів 
у псаломники і дяки, і педагогічне спрямування, готуючи вчителів для церковнопарафіяльних шкіл. 
Але поєднання цих двох завдань було не з легких, і тому згодом цей процес набув конкретнішого 
спрямування. 

У Києві при Михайлівському Золотоверхому монастирі за монастирські кошти 1885 року була 
відкрита школа церковного співу для підготовки псаломників. Окрім теоретичного і практичного 
навчання співу, її учні проходили курс церковнопарафіяльної школи з усіх предметів її програми. 
Упродовж чотирьох років Михайлівська школа підготувала чимало псаломників, деякі з яких 
учителювали у школах грамоти. А у серпні 1890 року настоятель монастиря Ієронім, який очолював 
і Київську Єпархіальну Училищну раду, звернувся до Київського митрополита Платона з такими 
словами: «В Киевской епархии давно уже имеется настоятельная нужда в открытии школ, которые 
подготовляли бы следущих учителей для церковно – приходских школ, учрежденных ныне почти 
во всей приходах Киевской епархии … Но отсутствие необходимых для того средств всегда 
останавливало начинания Киевского Епархиального Училищного Совета. Отзываясь 
на настоятельные нужды епархии, братия вверенного мне Киево – Златоверхо-Михайловского 
монастыря, по предложению моему, выразила готовность отвести в зданиях монастыря помещение 
для предполагаемой к открытию церковно-учительской школы и дать полное содержание от 
монастыря для 15 учеников этой школы, что составит ежегодно расход не менее 2 ½ тыс.»3. У якості 
обгрунтування зазначалося, що церковно-учительська школа повинна підпорядковуватись Київській 
Єпархіальній Училищній раді, так як вона має відповідати тим вимогам, які визначаються 
практикою церковнопарафіяльних шкіл: школа повинна слугувати взірцем для таких самих шкіл, які 
будуть відкриватися в інших частинах єпархії, так як однієї « недостаточно для всей епархии, 
считающей в настоящее время свыше» 1400 школ»4. Внутрішнє життя школи і постановку 
навчального процесу планувалось влаштувати так, щоб випускники не тільки могли навчати дітей, а 
й щоб вони самі «своими знаниями истин св. православной веры, ея обрядов и установлений и 
своею истинно – христианской жизнню могли вместе с тем служить церкви ея борьбе 
с заблуждениями в области веры и развращением ума и сердца»5. 

Церковно-учительська школа була відкрита 25 листопада 1890 року наступником Ієронкіма 
преосвященним Іринеєм (Ордою), який і виробив програму навчання в школі. Був затверджений 
дворічний курс навчання, упродовж якого передбачалось вивчення таких предметів: священна 
історія Старого і Нового Заповітів, церковна історія (тільки в першому класі), катехізис і 
богослужіння з церковним статутом (у 2 – му класі), російська і церковнослов’янська мови, 
церковний спів, російська історія, арифметика, географія, дидактика, фізика, геометрія викладалися 
два роки. Тобто з самого початку Михайлівська школа була запланована з програмою другокласної 

                                                      
1 Перерва, В.С. (2014). Церковні школи в Україні (кінець XVIII – поч. XX ст.): забутий світ. Біла Церква: 
Видавець Пшонківський О.В. 
2 Кузнець, Т.В. (2016). Другокласні та церковно – учительські школи Духовного відомства на початку 
XX століття. Уманська старовина: Науковий журнал, 1, 25-30. 
3 Слюсарев, Д. (1909). Церковно-учительская школа при Киево-Михайловском Златоверхом монастыре. 
Западно-Руская Начальная Школа, 10, 151-160. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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школи, але період навчання становив два роки. Скорочення навчального часу на один рік 
у порівнянні з двокласними школами не наносив шкоди навчанню, так як у школу приймалися 
випускники другокласних шкіл, тобто підготовлені до засвоєння програми за два роки. 

Штат викладачів церковно-учительської школи складали: завідувач школою – священик 
з академічною освітою і двоє учителів – випускники духовної семінарії, один з яких міг навчати 
церковному співу. 

Урочисте відкриття церковно-учительської школи відбулося 1 грудня 1890 року в день 
пророка Наума. Першими учнями школи стали діти з селянських сімей Київської губернії у віці 15 – 
18 років, які закінчили повний курс однокласних чи двокласних церковнопарафіяльних і народних 
шкіл і були рекомендовані повітовими відділеннями КЄУР по 2 є від кожного повіту. До школи 
вступили: троє – випускників двокласних міських училищ ( Таращанське, Липовецьке, 
Васильківське), один випускник двокласного сільського училища (м. Таганча), четверо вихованців 
двокласних церковнопарафіяльних (Київське Лаврське, Корсунське, Іллінецьке і Київське 
Пріорське), один з однокласного народного і сім – однокласних церковнопарафіяльних шкіл. Усього 
зараховано учнями 16 осіб, яких розмістили у спеціально відведеному для них приміщенні – 
просторому монастирському флігелі з довгим коридором і окремими кімнатами для класів, спалень 
та їдальні. Прийняті у монастирський інтернат селянські діти, утримувались монастирем, 
за виключенням одягу, який вони зобов’язані придбати самі. Правда, для перших учнів за кошти 
монастиря були пошиті спеціальні костюми так як діти не мали коштів і щоб запровадити надалі 
форму одягу вихованців школи. 

До 1898 року прийом, як і випуск, відбувався через два роки, так як учні весь період навчання 
складали одну групу і разом завершували навчання. З 1898 р. учні розділялися на два класи і прийом, і 
випуск стали проводитись щорічно. Вступний екзамен проводився 1 вересня, перевідний – в кінці 
травня, а випускний на звання учителя церковних шкіл у травні місяці проводила комісія з викладачів 
духовної семінарії чи духовного училища. До травня 1909 року зі стін школи зі званням учителя 
вийшло 158 осіб. Ті учні, які не пройшли випускних випробувань, отримували посвідку від Ради 
школи про завершення повного курсу навчання з правом повторного екзамену на учительське звання. 

Церковно-учительська школа при Михайлівському Золотоверхому монастирі мала бібліотеку, 
велику кількість фізичних приладів, підбірку географічних та анатомічних карт, музичні 
інструменти (фісгармонія і шість скрипок). У бібліотеці налічувалось 1500 книг – підручників, 
навчальних посібників і книги для позакласного читання. Навчання здійснювалось за програмою 
другокласної школи, але з деякими особливостями. Так, священна історія Старого Заповіту 
подекуди, а Нового Заповіту уся вивчалася безпосередньо по книгах Святого Письма. Церковна 
історія вивчалася: апостольський вік за кн. Діянь св. апостолів; післяапостольський період – 
за підручником П. Смирнова для середніх навчальних закладів; Богослужіння і Статут засвоювались 
практично на кліросі читанням і співом учнів. За два роки навчання, учні, щоденно відвідуючи 
ранкове та вечірнє богослужіння, набували практичних навиків проведення церковних служб, 
вивчали напам’ять тропарі, кондаки, богородичні, ірмоси. Церковний спів опановувався учнями 
до такої міри, якої тільки можна було побажати учителям церковнопарафіяльних шкіл. Учні 
грунтовно вивчали обіходний спів, розучували лаврський наспів, привчалися розучували піснеспіви 
за допомогою фісгармонії та скрипки. Основна увага зверталася на те, щоб навчити учнів співати 
по нотах і керувати хором. З цією метою, окрім занять в класі, вони обов’язково почергово керували 
своїм хором в церкві. Зазвичай на початку навчального року для церковного читання і співу учні 
поділялися на два кліроси і почергово співали. Така практична підготовка була ефективною і учні 
завершували навчання не тільки учителями, а й помічниками причту. 

При вивченні російської мови особлива увага зверталася на читання літературних творів і 
письмові роботи для вироблення літературної мови. Стосовно письмових робіт, то, окрім 
щотижневих диктантів і періодичних письмових робіт на відповідному усному уроці (наприклад 
письмовий виклад змісту вивченого твору), учням давалися на тритижневий термін окремі теми для 
самостійного написання творів. Викладання фізики, завдячуючи наявності наявності чималої 
кількості приладів і посібників, велося повніше і ширше, ніж передбачено програмою другокласних 
шкіл; на уроках фізики повідомлялись деякі відомості з хімії, ботаніки, мінералогії, а також 
відомості про будову людського організму. 

Для набуття практичних навиків учні 2-го класу проводили уроки у підпорядкованій школі 
грамоти, які потім обговорювались у присутності учителя. 
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Повсякдення вихованців церковно–учительської школи підпорядковувалось законам 
монастирського життя. Нагляд за поведінкою учнів – майбутніх учителів – здійснював наглядач 
з ченців, який контролював вихованців упродовж усього дня. Вставали вони о 6-й годині ранку, 
читали ранкові молитви, потім у супроводі наглядача йшли в архиєрейську церкву на літургію. Під 
час служби вони співали і читали на кліросі, а також прислужували у вівтарі. Після служби,  
о 8-й ранку учні пили чай і снідали, потім готувались до уроків, які розпочинались о 9-й годині і 
з перервами продовжувались до 12-ї. Обід відбувався в монастирській трапезній і складався 
з варених овочів, риби та інших страв монастирського пісного столу, лише у свята – багатшого, але 
завжди здорового. У післяобідній час, з 13-ї до 14-ї години учні відпочивали, гуляли 
у монастирському дворі чи в саду. Післяобідні уроки тривали до 16-ї години, після чого вихованці 
школи пили чай і готувалися до уроків до 18-ї години. Потім вони відправлялися в церкву на вечірнє 
богослужіння чи всеношну службу. Після вечірньої служби, о 20-їй годині учні вечеряли,  
з 21 до 22-ї години готувались до уроків на наступний день, а прочитавши вечірні молитви  
о 22-й годині, лягали спати. 

Для повноти характеристики шкільного життя майбутніх учителів варто додати, що вплив 
монастирських порядків поширювався на всі грані буття учнів. Так, заборонялося самовільно 
виходити за монастирську огорожу, тільки з дозволу наглядача школи учні могли виходити у місто 
для деяких покупок та для побачення з рідними. Лише у святкові дні учні строєм під керівництвом 
наглядача на 2 години виходили на прогулянку в місто. Виходи у місто передбачали ознайомлюючі 
екскурсії до святинь Києва. Майже постійне знаходження за стінами обителі, присутність разом 
з ченцями на богослужіннях в церкві, церковне читання і спів, суворе дотримання постів та інших 
заборон, неослабний нагляд за вихованцями, виховні бесіди та настанови настоятеля монастиря, усе 
це було зумовлене чітко визначеною метою – виховувати майбутніх учителів у дусі любові 
до Церкви і усього церковного. Окрім цього, «к учительской задаче, какую преследует … школа, 
присоединилась, по намерению учредителя ея и другая – миссионерская». Согласно таким задачам 
Михайловской церковно-учительской школы и самое обучение в ней направлено к тому, чтобы, 
с одной стороны, приготовить опытных и обладающих достаточным запасом сведений учителей 
церковно-приходских школ, а с другой – выработать из них достаточно умелых и правоспособных 
помощников священника в деле народного учительства и особенно – борьбы со штундою1. 

Щоденний розпорядок життя учнів розрахований на те, щоб зберегти в них народну простоту і 
невибагливість сільського життя. Саме тому в школу приймалися селянські діти, зрідка – міщани, 
ще рідше – духовенства. Шкільне життя влаштовувалось так, щоб учні з сільських 
не перетворювались у міських дітей. Одяг і взуття були прості, по можливості, однотипові; нижня 
білизна – з домотканного полотна, наверх – блуза з бумазеї коричневого кольору з поясом, штани 
заправлялись у чоботи. Верхнім одягом для виходу була свитка з просторого сукна. 

Учительський персонал Києво-Михайлівської церковно-учительської школи складав 
законоучитель і два – три учителі з освітою духовної семінарії. Наприклад, 1903 року на учительські 
посади просилися: випускник семінарії, псаломник церкви м. Джунькова Бердичівського повіту 
Федір Лещенецький; псаломник села Лещинець Бердичівського повіту, випускник семінарії Яків 
Гуранда; випускник семінарії Володимир Гукович; псаломник Св. – Михайлівської церкви 
м. Городища Черкаського повіту Григорій Моргун на посаду учителя музики і співу. Київська 
Єпархіальна Училищна Рада із запитом звернулась до Київської духовної консисторії за довідками 
про цих претендентів. 

У довідці про Федора Никифоровича Лещенецького, окрім інших біографічних відомостей, 
значилось, що 1885 р. він закінчив Київську духовну семінарію з другим розрядом, а 1902 р. 
в кліровій відомості характеризувався так: «Все предметы, относящиеся к должности знает очень 
хорошо, поведения весьма хорошего …»2. У довідці про Якова Наркісовича Гуранду повідомлялося, 
що він у 1903 році теж закінчив Київську духовну семінарію зі званням студента. Григорій 
Феодосійович Моргун у 1895 р. закінчив семінарію по другому розряду. Таку ж освіту мав і 
Володимир Кирилович Гукович. Маючи семінарську освіту і позитивні відгуки консисторії, вони усі 
                                                      
1 М.Е. (1891). Постановка учебно-воспитательного дела в церковно-учительской школе при Киевском 
Михайловском монастыре. Церковно-приходская школа, 1, 1, 24-40.  
2 Центральний Державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДІАК України). Ф. 127, Оп. 782, 
Спр. 664, 8 арк. 
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були призначені учителями Києво-Михайлівської церковно-учительської школи. 
До новопризначених учителів у церковно-учительській школі працювали педагоги теж 
з семінарською освітою. Так, з серпня 1902 року там вчителював Олександр Георгійович Архипов, 
який 1900 року закінчив Київську духовну семінарію1. З 1907 року до кінця грудня 1916 р. 
учителював у Києво – Михайлівській школі Серафим Стасінєвич, який закінчив повний курс 
семінарії у 1896 році, до 1907 р. служив псаломником і учителем в с. Бугаївка Таращанського 
повіту. Після смерті батька протоієрея Кирила Стасінєвича 5 грудня 1917 р. він попросився 
священиком у батьківський приход. У виданій з церковно-учительської школи характеристиці 
зазначалося , що «по своим нравственным качествам учитель Серафим Стасиневич вполне 
достаточный кандидат на священника: он человек религиозный, скромный, нравственный, 
трудолюбивый, ведет учительское дело умело и усердно»2. 

Але існувала практика залишення кращих випускників церковно – учительської школи для 
роботи вчителями. Так, у послужному списку за 1903 – 1904 н.р. учителя Києво-Михайлівської 
школи Олексія Тимофійовича Сорокіна значиться, що він син селянина, 27 років, не одружений, 
у травні 1898 року закінчив курс навчання у школі і Київською Єпархіальною Училищною Радою 
журнальною постановою від 20 серпня того ж року призначений учителем цієї школи3. Та все ж, 
у Києво – Михайлівській церковно-учительській школі учителями майбутніх учителів були педагоги 
з освітою духовної семінарії. Освітній процес передбачав підготовку і вчителів для 
церковнопарафіяльних шкіл, і псаломників, так як учні проходили розширену програму 
другокласних шкіл і грунтовною була постановка навчання церковного співу. 

Загальна статистика церковно – учительських шкіл по Російській імперії показує, що це були 
навчальні заклади вищого типу в системі церковного шкільництва, які готували педагогів для усіх 
нижчих типів шкіл. У два перші десятиліття XX ст. церковно-учительських шкіл функціонувало 
20 – 21. Контингент їх вихованців щорічно збільшувався, але двотисячного рубежу не перетнув. 

Церковно-учительських шкіл для підготовки учителів та учительок церковнопарафіяльних 
шкіл у 1908 році діяло 20 (7 жіночих і 13 чоловічих). Навчальний процес організовували ради цих 
шкіл, які часто запроваджували додаткові уроки з фізики, хімії, математики. Особлива увага 
зверталась на написання творів з російської літератури та письмових робіт з інших наук. Тематика 
творів та кількість письмових робіт, терміни їх подачі визначалися спеціальним річним планом, 
який затверджувала корпорація школи та єпархіальна влада. 

При кожній церковно-учительській школі діяла початкова зразкова (точніше – 
експерементальна – авт.) школа. Учні церковно-учительської школи шляхом спостережень та 
проведення пробних уроків набували там практичного досвіду. Зазвичай учні випускного (третього) 
класу чотири рази на тиждень відвідували початкову школу, проводили пробні уроки, а учні другого 
класу два рази на тиждень вели спостереження за уроками і записували їх у свої щоденники. Але 
в Київськії церковно – учительській школі учні усіх класів відвідували зразкову ЦПШ: один з учнів 
3-го класу проводив урок в присутності усіх практикантів, а потім усі присутні його обговорювали 
та аналізували4. 

Особлива увага в церковно-учительській школі приділялась навчанню церковному співу. 
Викладання співу було нерозривно пов’язане з вивченням церковного богослужіння і з практичною 
участю вихованців в церковних службах. Учні вивчали теорію співу, але найбільше часу 
відводилось на уроки співу та позаурочні тренування. З учнів складалися хори для правого та лівого 
кліросу церкви і вони виконували усі піснеспіви, які вимагало богослужіння. Учні випускного класу 
вивчали мистецтво управління хором і практично готувались до роботи регентів1. 

Одним з важливих предметів в церковно-учительській школі був живопис, а точніше 
малювання з натури, а особливо іконопис. В Київській школі з дозволу Св. Синоду уроки іконопису 
проводились чотири рази в тиждень. У 1908 – 1909 н.р. молодими учнями було написано на полотні 
8 ікон, а учні другого року навчання розписували стіни в шкільному храмі, зокрема, вони створили 
7 картин з біблійної тематики5. 
                                                      
1 Державний архів Київської області. Ф.276, Оп. 3, Спр.271, 22 арк. 
2 ЦДІАК України. Ф. 127, Оп. 1054, Спр. 16, 31 арк. 
3 Державний архів Київської області. Ф.276, Оп. 3, Спр.271, 22 арк. 
4 Победоносцев, К. (1910). Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству 
православного исповедания за 1908-1909 годы. СПб.: Синодальная типография. 
5 Там само. 
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Окрім загальноосвітніх предметів, які готували майбутнього вчителя до професійної 
діяльності, в церковно-учительській школі проводились практично-прикладні заняття. Вони мали 
розвивати учнів фізично і духовно, заохочувати самодіяльність і привчати до дисципліни праці. Для 
сільсько-господарських занять були виділені земельні ділянки, загальна площа яких складала 
136 десятин (в усіх 20-ти школах). На цих землях закладено сади і виноградники, городи і пасіки, 
дослідні ділянки тощо. Значною мірою ефективність занять сільським господарством залежала від 
підготовки вчителя, від його ініціативності тощо. 

З ремесел в чоловічій церковно-учительській школі викладалось столярне, токарне, 
переплетне (палітурне). За розпорядженням Св. Синоду від 6 – 26 березня 1908 р. № 1. 622, 
в церковно – учительські школи були доставлені: 1) ручні переносні пожежні труби, потужністю 
18 відер води в хвилину з 4 – ма запасними рукавами в кожній трубі; 2) вогнегасники «Гідропульт – 
костиль». Радам шкіл рекомендовано ознайомити учнів з методами гасіння пожежі. 

З 1909 року в чоловічих церковно-учительських школах введені обов’язкові заняття 
з військової справи та гімнастики, які запроваджувалися спеціальними правилами, затвердженими 
Св. Синодом 24 січня – 4 лютого 1909 року. На витрати кожній школі Св. Синод виділяв додатково 
120 р. щорічно1. 

В церковно-учительських школах готували учителів для початкових церковних шкіл усіх 
розрядів, навіть для другокласних. До них приймали випускників двокласних шкіл чи зрівнених 
з ними по програмі випускників інших навчальних закладів у 15 – 17 років. У цих школах 
викладались такі предмети: 1) Закон Божий; 2) Церковна історія, загальна і російська; 3) Дидактика і 
основи педагогіки; 4) Церковний спів з основами регенства і музики; 5) Церковно – слов’янська 
мова; 6) Російська мова, словесність та історія літератури; 7) Всесвітня та російська історія; 
8) Географія загальна і географія Росії; 9) Математика, арифметика, основи геометрії та 
землемірства; 10) Відомості про природу, її сили та явища; 11) Креслення і малювання; 12) Гігієна; 
13) Рукоділля (6 жіночих школах). Курс навчання в церковно – учительських школах тривав три 
роки. Для практичної підготовки учнів при школах діяли церковнопарафіяльні школи. 

Усіх церковно-учительських шкіл у 1910 році налічувалося 19 (12 чоловічих і 7 жіночих). 
Учителями в них працювали 89 осіб (58 чол. і 31 жін.). Щодо їх освітнього рівня, то: 43 особи мали 
вищу освіту, 22 – середню, 18 – спеціальну педагогічну, 5 – спеціально-півчу і тільки одна особа 
мала домашню освіту. 

Окрім штатних учителів, в церковно-учительських школах працювали нештатні запрошені 
вчителі. Зазвичай це були учителі малювання та іконопису, рукоділля, ремесл, онов сільського 
господарства, гігієни і гімнастики. Таких учителів у 1910 році було 31. 

Загальна кількість учнів церковно-учительських шкіл складала 819 осіб в чоловічих і 604 
в жіночих, разом 1423 особи. У 1910 році повний курс навчання в церковно – учительських школах 
завершили 406 осіб (232 чол. і 174 жін.)2. 

У 1913 р. церковно-учительських шкіл функціонувало 20 (12 чол. і 8 жіночих). Їх очолювали 
безприходні протоієреї і священики, а трьома жіночими школами, що діяли при монастирях, 
завідували ігуменії цих обителей (в Гродненській, Холмській та Грузинській єпархіях)3. 

Штатних учителів у церковноучительських школах налічувалося 84 (50 чол. і 34 жін.). Їх 
освітній рівень був таким: 34 особи мали вищу освіту, 20 – середню, 23 – спеціально педагогічну і 
7 – спеціально півчу. Окрім штатних, у школах працювали і нештатні вчителі малювання та 
іконопису, рукоділля, ремесл, основ сільського господарства, гімнастики і військової підготовки, 
усього 44 особи зі спеціальною підготовкою. 

У церковно-учительських школах у 1913 р. навчалося 1674 особи (970 чол. і 704 жін.). 
Випустились з їх стін 443 особи (254 чол. і 189 жін.)4. 

У 1914 році діяла 21 церковно – учительська школа (13 чол. та 8 жіночих). Керівники 17-ти 
з них мали духовний сан (архимандрити та безприходні протоієреї і священики). Три жіночі школи 
                                                      
1 Там само. 
2 Победоносцев, К. (1913). Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству 
православного исповедания за 1910 год. СПб.: Синодальная типография. 
3 Победоносцев, К. (1914). Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству 
православного исповедания за 1913 год. СПб.: Синодальная типография. 
4 Там само. 
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(Красностокська, Олексіївська, Леснінська і Бодбіївська) перебували у віданні ігумень монастирів, 
при яких вони діяли, а Св.-Володимирською жіночою школою в Петрограді завідувала вдова 
дійсного тайного радника Є. Победоносцева. Навчальний процес у церковно-учительських школах 
забезпечували 94 особи (60 чол. і 34 жін.). Двоє учителів мали священицький сан. Освітній ценз 
учительського персоналу був таким: 39 осіб мали вищу освіту, 22 – середню, 26 – спеціальну 
педагогічну і 7 – спеціальну музично – співочу. 

Учительську підготовку у 1914 р. у школах здобували 1700 осіб (958 чол. і 742 жін.), 1603 
з яких жили в гуртожитках при школах. За результатами випускного екзамену 1913 – 1914 н.р. 
475 осіб (271 чол. і 204 жін.) отримали атестати та свідоцтва про право вчителювання у нижчих 
церковних школах1. 

Таким чином, усе вищевикладене дає можливість стверджувати, що значне поширення 
церковнопарафіяльних шкіл у другій половині 80-х – 90 х роках XIX ст. зумовило появу церковно-
педагогічних шкіл для підготовки учительського персоналу для них. Але на прикладі церковно-
учительської школи при Києво-Михайлівському монастирі видно, що цього типу навчальні заклади 
були не великими, до того ж одна на єпархію, а 20 на усю країну, не могли задовольнити потребу 
в учительських кадрах. Станова обмеженість учнівського контингенту (в основному діти селян) 
зберігала патріархальний характер цих шкіл упродовж усього періоду їх існування. 
Підпорядкування розпорядку для учнів Києво-Михайлівської церковно-учительської школи 
монастирському укладу мало на меті формування світогляду вчителів у дусі глибокої церковності, 
послушності, лояльності. Саме такими учителями державно-церковне керівництво прагнуло 
забезпечити парафіяльні і, в першу чергу, сільські школи. 
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FORMATION OF THE LANGUAGE COMPETENCE  
AS THE BASIS OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF THE FUTURE SPECIALIST IN PHILOSOPHY 

The article observes the necessity of study of linguistic disciplines for the integral development 
of  personality  on  the  basis  of  a  complex  interdisciplinary  study.  It  is  clarified  the  importance 
of mastering the knowledge and fundamentals of  language education courses and the mastery 
of  language  competencies  by  future  philosophers  according  to  the  modern  requirements 
of bachelor’s, master’s and doctoral degrees in philosophy. The article shows in detail the place 
and  role  of  the  functional  approach  to  language  learning  by  students,  their  ability  to  use  the 
acquired knowledge  in  further  scientific  research works. Attention  is  focused on  the necessity 
of improvement  of  the  level  of  language  training  for  students  in  universities.  It  analyzes 
the European experience of  language policy and  its  implementation  in the educational process 
programs  and  courses  aimed  at  multilingual  and  intercultural  education  in  the  educational 
process. Much attention is given to the implementation of courses and training programs aimed 
at  improving  language  training  and  the  formation  of  linguistic  competence  in  various  stages 
of obtaining higher education. On the basis of the present study, the main conclusion that can be 
drawn  is  that  implementation  in  the  educational  process  of  the  integrated  courses  aimed 
at building the language competence of students will  improve their language skills and develop 
the intercultural  education  of  a  future  specialist,  who will  be  able  to  solve  any  scientific  and 
professional problems. 
Keywords: linguistic competence, formation of linguistic personality, linguistic education, 
multilingual education, intercultural education. 

Звертаючись до актуальних проблем сьогодення не можна оминути увагою тему мовної 
освітньої політики, а також мовних компетенцій, які в наш час відіграють значну роль в освіті, 
забезпечуючи якісну професійну підготовку сучасних спеціалістів у різних галузях науки. Глобальні 
зміни в сучасному світі торкнулись і освіти: інтернет, цифрові технології змінили моделі створення 
знання, швидкий розвиток і конкуренція також вплинули на розвиток різних галузей науки. 
З роками змінювались не тільки завдання, змінювались і вимоги до видів основних 
компетентностей, які є необхідними для вирішення цих завдань, розуміння та сприйняття нових 
пріоритетів та висновків, яких потребує сучасне суспільство. Тому, перед сучасною освітою стоїть 
завдання – створити належні умови для майбутніх фахівців, щоб вони мали можливість проявляти 
свої системні цінності, вчились виробляти нові стилі поведінки, досліджували і розвивали необхідні 
для них види професійної компетентності. 

В межах даної статті ми більш детально зосередимо увагу на глобальній проблемі – 
підвищення якості мовної підготовки студентів у мужах вузівських програм. Впровадження 
в освітні програми підготовки студентів у галузі філософії мовних дисциплін та адаптація їх 
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до європейських стандартів надасть можливість підвищити не тільки мовну освіченість, а й 
сприятиме розвитку міжкультурної освіти майбутнього спеціаліста. 

Сьогодні вивченню проблем формування компетентності присвячені праці багатьох 
науковців – психологів, педагогів, мовознавців, філологів, філософів. Наразі, вітчизняні і зарубіжні 
дослідники зосереджують свої розвідки на питаннях професійної компетенції, мовної компетенції, 
комунікативної компетенції (Н. Пашковська, О. Хорошковський, Л. Ващенко, О. Локшина, 
О. Савченко, І. Зимня, А. Нікітіна, Л. Виготський, Н. Бабич, Л. Кравець, Н. Бутенко, В. Момот, 
М. Дружиніна, Л. Щерба, О. Жданова, Р. Альберт, Н. Бекер, М. Бергсталлер, Д. Косте, К. Бауш, 
В. Деген-Кос, Е. Тенберг, Дж. Росс, Ж. Бейко, М. Байрам, М. Коваллі, Дж. Шейлс та ін.). 

Слід зазначити, що фундаментальна підготовка майбутнього спеціаліста потребує формування 
соціально-професійних якостей, які неможливі без певних видів компетентностей, серед яких 
важливе місце належить мовним компетенціям. Загальна культура неможлива без культури мови. 
Саме мова є головним інструментом соціального управління, засобом спілкування та взаємодії. 
Неграмотне і некоректне використання мови може привести до проблем у роботі майбутнього 
фахівця та нанести шкоду його практичній діяльності. Загалом, досконале вивчення мови підвищує 
мовну освіченість студентів, розширює межі володіння мовою, сприяє розвитку міжкультурної 
освіти. Навчальні дисципліни та програми, які здатні виховувати вільне володіння мовою в усі часи 
були невід’ємною складовою системи освіти. Декілька слід про те, з чого починались дослідження 
мовних компетенцій. 

Загалом, вперше визначення мовної компетенції було введено Н. Хомським. Вчений зазначав, 
що знання мови, слід розглядати як абстрактну систему, яка лежить в основі поведінки, систему, яка 
складається з правил, які взаємодіють з метою надання форми та внутрішнього значення потенційно 
безкінечного числа речень. Мова – це найбільш багатообіцяючий шлях дослідження істотних та 
відмінних якостей людського інтелекту. Завдяки знанню мови, як абстрактної системи, яка лежить 
в основі поведінки, системи, що складається з правил, які взаємодіють з метою задання форми та 
внутрішнього значення потенційно безкінечного числа речень, і створюється система – 
«породжуюча граматика – яка дає експлікацію ідеї Гумбольдта про «форму мови»…1. Саме така 
граматика, зазначає Н. Хомський, визначає мову, як «рекурсивно породжуючу систему», він називає 
її «універсальною», яка містить в собі конкретні, ідеосинкратичні елементи, набір яких визначається 
однією специфічною людською мовою. Існування визначених принципів «універсальної граматики» 
дає можливість розвитку нової області – математичній лінгвістиці. Це та область, яка піддає 
абстрактному вивченню певний клас породжуючих систем, які відповідають умовам, що висуває 
універсальна граматика, і яка націлена на дослідження та розробку формальних властивостей будь-
якої людської мови. 

Усвідомлене вивчення оволодіння знанням можна здійснити за допомоги підтвердженої теорії 
компетенції, яка лежить в основі формулювання породжуючої граматики, яка в свою чергу, є 
основою використовуваної мови. «Маючи більш змістовну та більш адекватну характеристику 
«того, що засвоюється», – внутрішньої компетенції, яка утворює «кінцевий стан вивчаючого 
організму, – ми можемо, ймовірно, наблизитись до рішень завдань побудови такої теорії оволодіння 
знанням, яка буде менш обмеженою по охопленню явищ…»2. 

В основі будь-якої мови лежить універсальна система яка виражає унікальні інтелектуальні 
властивості людини. Тому мовою в дійсності не оволодівають і неї не навчають, а «мова 
розвивається зсередини!. Навчити першій мові неможливо, можна тільки дати нитку, по якій вона 
буде розвиватись сама»3. 

Задовго до того як Н. Хомський визначив поняття «мовної компетенції» досліджував 
«породжуючу та універсальну граматики», Г. Ляйбніц намагався показати яким чином 
висловлювання можуть бути переведені з інших мов на мову раціональну. Для цього, вважав 
вчений, необхідно скласти граматику мов. Так як граматика з її правилами є тільки частиною 
загальної граматики, то «вірні граматики усіх мов є тільки частинами, або частковими випадками 
філософської граматики, з тією різницею, що в одній мові відсутні якісь флексії, варіації й короткі 

                                                      
1 Хомский, Н. (1972). Язык и мышление. Москва: Издательство Московского университета, 89-90. 
2 Хомский, Н. (1972). Язык и мышление. Москва: Издательство Московского университета, 91-92. 
3 Гумбольдт, В.Ф. (1985). Язык и философия культуры. Москва: Издательство Прогресс. 
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способи висловлювання (compendia exprimendi), які є в інших…»1. Характерною рисою 
філософської граматики, зазначав Г. Ляйбніц, є чоловічий, жіночий, середній та інший рід, які 
в багатьох мовах невпорядковані, тому що деякі слова можуть співвідноситись з істотами жіночого 
роду, інші з чоловічим, хоча в деяких випадках вони не мають з ними нічого спільного. Отже, після 
остаточного завершення визначення граматики слід приділити увагу словам, реченням або істинам, 
таким істинам, які можуть бути доведені або вже є доведеними й слугуватимуть визначенню слів. 
Так як більшість слів можна легко замінити, якби навіть можна було обійтись без них, замінивши їх 
іншими, більш вживаними, однак цього неможна було б досягти без обмовок та багатослівності. 
«Тому відкинувши спочатку більшу частину слів з порівняно приватним значенням, а ті без яких 
важко обійтись, переведемо на раціональну мову»2. 

Загалом, якщо говорити про мовну компетенцію, то це широкий термін, який містить 
лінгвістичну та граматичну компетенції, дискурсивну, або соціокультурну компетентності, також 
існує й текстова компетенція. Навчання мовній компетенції пов’язано із знанням мови та вмінням 
використовувати ці знання для інтерпретації та викладу текстів. Найкраще мовна компетентність 
розвивається в процесі навчання, коли мова використовується для реальних цілей, тобто 
застосовується на практиці. Тому розробляючи навчальну програму з мовної компетентності слід 
розробляти її таким чином, щоб під час навчання в аудиторії увага фокусувалась на значному 
використанні мови в необхідному контексті, а завдання слід підбирати, враховуючи потреби, досвід 
та інтереси студентів. 

Викладання мовних дисциплін з професійною підготовкою та практичною реалізацією, 
означає інтегрувати довгострокові методи навчання. Мова, як можливість навчання, присутня 
в предметному навчанні та в повсякденній роботі. Адже мовленеві дії проявляються скрізь 
(в навчанні, в робочих процесах, тощо). Розвитку мови сприяють: мова та професійні знання; освіта, 
культура, самоосвіта та методологічні компетентності й мотивація вивчення мови. 

Загалом, формування мовної компетенції допоможе не тільки виробити вміння грамотно 
викладати мовну діяльність, а згодом викладати її в науковий текст, але й істотно допоможе 
у розвитку власного наукового мислення. Також розвиток мовної компетенції допоможе при 
науково-дослідній роботі студентів (написання наукових робіт, дисертацій, рецензій, наукових 
статей тощо). Адже для молодого фахівця є конче необхідно не тільки отримати освіту, а ще й 
навчитись, засвоївши основні жанри наукового стилю, мовні та структурні особливості їх побудови, 
виробити власний стиль, мову викладу матеріалу, що в комплексі – набуті знання, вміння й навички 
значно покращать подальшу самостійну науково-дослідну та професійну роботу як спеціаліста. 

Для даного дослідження є повчальним досвід європейських країнах, в яких мови стоять 
у центрі вивчення. Вже протягом кількох десятиліть Рада Європи працює над розробкою та 
удосконаленням ресурсів, які здатні покращити роботу й доступність їх не тільки для освіти і 
професіоналів у цій області, а також роблять їх доступними для всіх громадян. У програмі «Мовна 
політика» було викладено роль і мета Ради Європи (в контексті європейської культурної конвенції), 
які стосувались прав людини, її соціальної інтеграції, міжкультурного розуміння та рівного доступу 
до якісної освіти. Також у цій програмі робиться акцент на всіх мовах, досліджуються матеріали, які 
стосуються визначення мовної множинності та культурного різноманіття, зосереджується увага 
на багатомовній та міжкультурній освіті тощо. У цьому аспекті доступність освіти та її якість 
залежить від мовних компетенцій, а розроблені Європейською Радою платформи слугують 
надійним інструментом для інших країн, які слідують курсом розвитку власних програм, пов’язаних 
з мовами, використовуючи власний досвід і досвід європейських країн у цьому питанні3. 

Оскільки мова є основою всього навчання, тому не може бути якісної освіти без якісної мови 
та міжкультурної освіти. Всі викладачі, на всіх рівнях, незалежно від того, що вони викладають, 
відіграють важливу роль у розвитку мовних та міжкультурних аспектів студентів які навчаються. Це 
знаходить своє відображення у введенні в навчальний процес програм, в яких мови стають у центрі 
навчання. Такі програми можуть, переважно, складатись з двох напрямів: розвитку та 
                                                      
1 Лейбниц, Г.В. (1984). Рациональный язык. Сочинения в четырьох томах. Москва: Издательство Мысль, 3, 422. 
2 Там само, 423. 
3 Cavalli, М., Coste, D., Crişan, A., Ven, P.-H. (2009). Plurilingual and intercultural education as a project. Language 
Policy Division. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 
09000016805a219f> (2018, August, 25). 
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посередництва, де розділ розвитку зосереджений на створенні нових рішень для викликів сучасної 
освіти, дослідженні через проекти та аналітичні центри, а за допомогою посередництва – можна 
адаптувати та впроваджувати існуючі ресурси ECML (Європейський центр сучасних мов Ради 
Європи), отримувати досвід, застосовуючи різноманітні тренінги, лекції, консультації та заходи з 
підтримки національної мовної політики (наприклад, святкування дня мови; участь у різноманітних 
конференціях, колоквіумах, присвячених мовній та міжкультурній освіті, які були б відкриті для 
широкого загалу). ECML – це унікальний інститут, метою якого є заохочення досконалості та 
інновацій у навчанні мов, а також допомога європейцям у більш ефективному вивченні мови1. 

Загалом європейські дослідження дали велику кількість ресурсів, доступних порталів та 
спеціальних тематичних веб-сайтів. Також були відкриті різноманітні центри, спрямовані 
на дослідження мовних проблем: Європейський центр сучасних мов (ECML); Рамкова база для 
плюралістичних підходів до мов та культур (FREPA) та ін., які спрямовані на покращення сталого 
розвитку та збагачення багатомовних і культурних компетенцій спеціалістів. Наразі, FREPA 
пропонує перелік дискрепторів з точки зору знань, вмінь та настанов, які можуть розвиватись на 
основі плюралістичних підходів. Тут плюралістичні підходи уникають розмежувальної точки зору 
на мовну та культурологічну компетентність людини: ця компетенція не є сукупністю чітких та 
окремих компетенцій, а багатомовна та плюрокультурна компетенція, що охоплює повний спектр 
доступних мов. Таким чином, розвиток цієї компетенції має переваги над усіма іншими 
різновидами, які складають навчання студентів мовам, які викладаються. Крім того, навчальні 
матеріали є доступними й пропонують вивчення різних мов й спрямовані на розвиток 
міжкультурної та багатомовної компетентності на всіх рівнях навчання2. 

Загалом уся освіта є багатомовною і ця багатомовність може проявлятись в наступному: мовна 
різноманітність, яка існує в кожному суспільстві й відображується в різноманітті мов та їх 
різновидах, що розкриває особистість кожного студента; мовне навчання; встановлює різновиди 
офіційної, національної мови навчання; розширює та збагачує лінгвістичні та дискурсивні навички 
викладачів (викладання, врахування характеру мов, предмету та мови й мови для викладання та 
вивчення інших предметів, навчання «нелінгвістичним» предметам, використовуючи мову). 

Багаторівнева та міжкультурна освіта, прийняття цих цінностей повинно реалізуватись через 
повну інтеграцію таких цінностей у філософію, яка здатна визначити проект навчання, етичну 
позицію викладача й прийнятні підходи і методи. Багаторівнева і міжкультурна освіта може 
розглядатись також і як глобальна мовна освіта в усіх дисциплінарних областях і є основою 
ідентичності, відкритої для мовної та культурної різноманітності, адже мова є вираженням різних 
культур. Саме така глобальна мовна освіта спрямована на розвиток багатомовної та міжкультурної 
компетентності. Багатомовна компетенція означає – здатність або вміння послідовно набувати та 
використовувати різні компетенції у різних мовах на різних рівнях кваліфікації та функцій. Отже, 
головною метою багатомовної освіти є розвиток цієї компетенції. Міжкультурна компетенція – це 
поєднання знань, навичок, ставлення та поведінки, які дозволяють зрозуміти, розрізняти та 
інтерпретувати інші способи життя і мислення відмінні від власної культури. Така компетенція є 
основою порозуміння між людьми, при цьому не обмежуючи їхні мовні здібності. Вона не є 
проявом тільки лінгвістичної діяльності, вона різноманітна і розвивається протягом усього життя, 
пов’язане з досвідом і з особистими переконаннями та діями кожної людини3. 

Така форма освіти відповідає глобальному проекту освіти, який слід реалізувати в різних 
формах; методика викладання повинна пропонувати різноманітні можливості широкого, 
адаптованого до кожного контексту, враховуючи соціолінгвістичне та соціокультурне середовище, а 
також визначені у цьому контексті потреби. Це можливо за умови поступової реалізації у вищих 
навчальних закладах відповідних навчальних програм, які будуть спрямовані на безперервність 

                                                      
1 FREPA documents (2018). European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. 
<https://carap.ecml.at/Documents/tabid/2668/language/en-GB/Default.aspx>. (2018, August, 25). 
2 Coe.Int (2018). Three fundamental and complementary tools for the implementation of plurilingual education. 
<https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/three-fundamental-and-
complementary-tools-for-the-implementation-of-plurilingual-education> (2018, August, 25). 
3 Coe.Int (2018). Three fundamental and complementary tools for the implementation of plurilingual education. 
<https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/three-fundamental-and-
complementary-tools-for-the-implementation-of-plurilingual-education> (2018, August, 25). 
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у різних напрямах навчання, та адаптуватись і розвиватись відповідно до змін і потреб суспільства. 
Тільки провівши ґрунтовний аналіз і врахувавши домінуючі уявлення про мови та знання про них, 
можливо встановити першочергові пріоритети без відмови від набагато більших амбітних цілей 
у цьому питанні. Міжкультурність веде до виникнення ряду когнітивних, афективних і поведінкових 
компетенцій, до яких відносяться – знання (це можуть бути знання про інші культурні групи, знання 
про взаємодію різних культур та ін.); погляди (цікавість, відкритість, повага); навички пояснення та 
співставлення (інтерпретація практики інших культур); навички відкриття (здатність знаходити та 
отримувати нові знання про культуру); критична свідомість (здатність критично оцінювати 
практику, власну та культуру інших)1. 

Таким чином стає зрозуміло, що компетенції не розвиваються самостійно, їх необхідно 
ідентифікувати, визначити усвідомлено орієнтуючись на дидактичні зусилля й заходи, переплітаючи 
з предметом вивчення. Студентів слід навчити академічного використання мови, застосовуючи при 
цьому нові різновиди дискурсу, які є загальні для навчального предмету, та надавати можливість 
застосовувати набуті знання на практиці. Це є однією з передумов успішного вивчення предмету, 
його розуміння, шляхом аналізу його змісту й логічних структур і дискурсивних форм, які в ньому 
містяться. 

В даний час у вищих навчальних закладах, у межах освітнього процесу мало уваги 
приділяється формуванню та навичкам володіння мовами у студентів нефілологічних 
спеціальностей. Зниження загальної мовної грамотності та формування мовної компетентності 
у студентів, залишається на низькому рівні. Для успішної подальшої науково-дослідницької 
діяльності у вузі, а в подальшому і для вдалого працевлаштування, набутих ще в школі знань та 
вмінь щодо мови – недостатньо. Тому, в межах вузівських навчальних програм для студентів слід 
активно вводити такі навчальні курси, які б розширювали межі володіння мовами, і які були б 
достатньо повноцінними для формування мовної компетентності. Чим вищий освітній рівень 
(магістр, аспірант, докторант) тим підвищується потреба в посиленні мовної компетентності для 
можливості самостійно вести науково-досліджу роботу (переважно в письмовій формі). 

Як зазначає сучасна дослідниця О. Жданова «в процесі отримання вищої професійної освіти 
та в подальших більш високих етапах освітнього процесу (магістратура, аспірантура) мовна 
компетенція стає частиною не тільки комунікативної (ключової), але й науково-дослідницької 
(професійної) компетенції, так як готовність застосовувати свої знання, вміння та навички під час 
проведення самостійного наукового дослідження й подачі його результатів – одна з найважливіших 
компетенцій, яку необхідно сформувати у студентів протягом навчання у вузі»2. Наразі, 
М. Дружиніна визначає мовну компетентність, як вміння тих хто навчається проявляти свої 
здібності у «вирішенні загальнокультурних завдань (спілкуватись, працювати з інформацією, писати 
ділові листи, резюме, тощо) та професійні завдання (відбір і презентація спеціальних матеріалів, 
анотування, переклад, участь в проекті по спеціальності та ін.), використовуючи мовні засоби»3. 

Неможливо заперечувати той факт, що набуття більш удосконалених мовних навичок і вмінь 
надають можливість майбутньому фахівцю засвоювати певні ціннісні орієнтації при вивченні як 
рідної мови так і іноземних мов. У цьому контексті назріла потреба активації процесу гуманітарної 
підготовки майбутніх фахівців, яка обумовлена підвищенням загальнокультурного рівня 
випускників вищих навчальних закладів. Такі заходи здатні значно підвищити культуру мови й 
осмислення, потребу в самоосвіті, вмінням грамотно висловлювати власні думки, оволодівати 
гуманістичними цінностями, які впливають на інтелектуально-духовний розвиток особистості. Слід 
зазначити, що при цьому сучасні фахівці, випускники вишу повинні володіти не тільки 
професійними компетенціями, але й повинні вміти реалізувати їх в будь-якому мовному та 
культурному середовищі, адже неможливо говорити про якість освіти та успішне існування 
в сучасному світі, як без володіння мовами, так і без формування на різних рівнях мовних 
компетенцій. 
                                                      
1 Там само. 
2 Жданова, Е.Ю. (2015). Языковая компетентность как основа самостоятельной научно-исследовательской 
работы студентов. Вектор науки ТГУ, 2 (32-1), 161-165. 
3 Дружинина, М.В. (2007). Формирование языковой образовательной политики университета как фактор 
обеспечения качества профессиональной подготовки современных специалистов. Архангельск: Издательство 
Поморского университета, 470. 
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Отже, важливо правильно сформувати мовну освітню політику у вищому навчальному 
закладі, підлаштувавши її таким чином, щоб вона відповідала сучасним викликам часу та вимогам 
до якісної освіти спеціалістів, здатних врегульовувати взаємодію мовної та професійної системи 
освіти, забезпечуючи якість професійно значущої мовної освіти. Тільки в комплексі всі ці набуті 
знання, вміння й навички допоможуть сформувати компетентного й готового до вирішення будь-
яких наукових і професійних завдань фахівця. 
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Поглиблене дослідження всього багатогранного комплексу виробничо-економічних, 
суспільно-політичних, культурно-освітніх процесів і явищ, які розпочалися в українському селі 
в добу відлиги, особливо актуальне сьогодні, коли аграрний сектор економіки України в силу цілого 
ряду причин зайняв лідируючу позиції, значно випереджаючи інші галузі, в яких створюється 
валовий національний продукт. Врахування як позитивного так і негативного досвіду аграрних 
перетворень бурхливого десятиліття (1953 – 1964 рр.) дає плідний ґрунт для творчого пошуку 
найбільш ефективних напрямків забезпечення подальшого розвитку сільського господарства 
України та поліпшення добробуту українського селянства. 

Не зважаючи на те, що в умовах незалежної України з’явилося немало цікавих досліджень, 
присвячених висвітленню задумів, перебігу та наслідків аграрних проектів та перетворень доби 
відлиги, цілий ряд важливих аспектів аграрної політики Хрущова залишається мало або й взагалі  
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недослідженими. Плідними підходами до висвітлення даної проблеми позначені публікації 
І. Кураса1, О. Лісовської2, П. Панченка3, С. Падалки4, І. Романюка5. 

Знаний політолог І. Курас проаналізував загальні задуми хрущовських новацій. Натомість 
молода дослідниця О. Лісовська зосередила увагу на висвітленні низки конкретних програм 
технічного переоснащення сільськогосподарського виробництва. Схожими рисами відзначаються 
публікації С. Падалки і І. Романюка, які розглядали, щоправда кожен під дещо іншим ракурсом, 
декілька проблем українського села другої половини 50-х – першої половини 60-х рр. в їх поєднанні. 

Мета статті полягає в тому щоб піддати компаративному аналізу весь комплекс публікацій, 
присвячених змінам в піднесенні матеріально-технічної бази та підвищенні фахової кваліфікації 
працівників сільського господарства, з’ясувати рівень об’єктивності та дієвості вказаних публікацій 
на кожному історіографічному етапі. 

Поглиблений аналіз стану наукового вивчення означеної проблеми потребує вироблення 
оптимально-ефективної моделі класифікації авторської літератури за нею. На наш погляд, такий 
аналіз спонукає до розбиття всього масиву історіографічних джерел на монографії, статті 
в історичних періодичних виданнях союзного масштабу, публікації у фаховому історичному 
виданні «Український історичний журнал» (що саме з’явився у «хрущовську добу» й існує 
по сьогодні) та інших історичних виданнях, публікації в офіційних радянський та партійних 
виданнях, у журналах економічного спрямування та інших часописах, в яких подається та чи інша 
(історична, політична, соціально-економічна) оцінка чисельних питань, що торкаються проблеми 
матеріальних і людських ресурсів сільськогосподарського виробництва в Українській РСР періоду 
1953 – 1964 рр. 

Варто зауважити, що для радянських часів поділ наукової літератури на історичну та умовно 
неісторичну є проблематичним. Фактично всі праці радянських дослідників мали ідеологічно 
орієнтований характер. Іншими словами, роботи радянських учених, дослідників, практиків, 
публіцистів з економічної та політичної теорії, соціології теж подеколи мали історіографічний 
характер. Саме тому ми включаємо їх до розгляду, незважаючи на те, що ряд інших сучасних 
дослідників оминають ці публікації в своєму історіографічному аналізі. 

Сучасні історіографічні підходи доби незалежної України позначені дещо іншою тенденцією. 
Не формальне, а реальне відокремлення політології, соціології, економічної теорії та інших галузей 
суспільствознавства від історії та ідеології фактично призвело до того, що праці сучасних 
політологів, соціологів, економістів доволі рідко містять ту чи іншу історичну (історіографічну) 
викладку питання. 

                                                      
1 Курас, І. (1995). М.С. Хрущов у дзеркалі джерел та літератури. М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового 
семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 11-14. 
2 Лісовська, О. (2008). Комплексна механізація та автоматизація сільського господарства – одна з основних 
умов зміцнення матеріально-технічної бази села (1960-ті роки). Український селянин, 11, 307-310; Лісовська, 
О. (2009). Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.: Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Черкаси: Черкаський національний 
університет, 20; Лісовська, О. (2010). Становище матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки 
ХХ століття: сучасна історіографія. Серія: Історія. Збірник наукових праць. Наукові записки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, XVІІІ, 371-375. 
3 Панченко, П. (1987). Прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві УРСР. 
Український історичний журнал, 7, 5-18; Панченко, П. (1984). Прискорення технічного прогресу в сільському 
господарстві УРСР на початку етапу розвитку соціалізму. Український історичний журнал, 11, 44-53; 
Панченко, П. (1982). Радгоспи: шлях становлення і розквіту (1917-1980): На матеріалах Української РСР. 
Київ: Вища школа, 264.  
4 Падалка, С. (2005). Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально-економічні 
наслідки (друга половина 60-х – 80-ті роки ХХ ст.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню 
доктора історичних наук. Донецьк: Донецький національний університет, 38.  
5 Романюк, І. (2006). Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х – першій половині 
60-х рр. XX ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук. 
Чернівці: Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 36; Романюк, І. (2003). Трансформація 
колгоспів України у другій половині 50-х – 60-х рр. ХХ ст. Український селянин, 7, 161-162; Романюк, І. 
(2005). Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. Вінниця: Книга-Вега, 256. 
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Серед критеріїв, які дозволяють розбити весь вищеописаний масив наукової літератури 
за проблемою дослідження на хронологічні періоди, найбільш продуктивним вважаємо 
використання політико-ідеологічного підходу, згідно з яким історіографічна оцінка явищ, що 
вивчаються, ставиться у пряму залежність від суспільно-політичної ситуації в країні. Відповідно 
до усталеної в сучасній історичній науці класифікації є сенс виокремити 4 історіографічні періоди 
щодо вивчення проблеми матеріально-технічних і людських ресурсів сільськогосподарського 
виробництва України періоду 1953 – 1964 рр., а саме 

1) 1953-1964 рр. – становлення історичних знань із питань матеріально-технічного і кадрового 
забезпечення українського села у період безпосередньо проведення самих реформ; 

2) 1965-1985 рр. – оцінка матеріально-технічного і кадрового забезпечення українського села 
1953-1964 рр. дослідниками «брежнєвського періоду»; 

3) 1985-1990 рр. – зміни в оцінках матеріальних і людських ресурсів сільськогосподарського 
виробництва України часів правління Хрущова в період «горбачовської перебудови»; 

4) 1991-2013 рр. – розгортання об’єктивної наукової критики та розширення історіографічного 
поля оцінок матеріально-технічного і кадрового забезпечення українського села 1953 – 1964 рр. 
дослідниками незалежної України. 

Слід, на нашу думку, зазначити, що другий і третій історіографічні періоди в деяких аспектах 
можна об’єднувати в один розділ, зважаючи на основну мету, яку ставили перед собою дослідники 
«брежнєвської» та «горбачовської» епох. А це – легітимація сучасної їм економічної політики СРСР 
та Української РСР, яка, зокрема, спиралася на традицію послідовного історіописання діяльності 
радянської влади, починаючи з 1917 р., з усіма позитивами (бачення стратегії розвитку держави) та 
негативами (замовчування, «забування» негативних явищ і процесів) такої легітимації. 

Виходячи з цього, до першого періоду історіографії («хрущовського») потрібно віднести 
монографії Ю. Арутюняна1, М. Вилцана2, Р. Бордова3, В. Алфєрьєва4 та ряду інших дослідників 
радянського періоду. Їхні праці репрезентують основу тогочасної історичної думки стосовно 
проблеми, яка розглядається. Окремо варто вказати на першу спробу історіографічного дослідження 
реформ у радянському селі на дисертаційному рівні, що саме припала на останній рік 
«хрущовського» періоду. Йдеться про дисертацію А. Чінчикова5, в якій частково розглядаються і 
питання історіографії аграрних перетворень у СРСР доби Хрущова. 

Цінними історіографічними джерелами є також статті в загальносоюзних історичних 
часописах («Вопросы истории», «История СССР»), Р. Карташова, В. Погудіна, П. Климова, 
В. Данілова, В. Селунської, Н. Королькова. Вказана проблема активно висвітлювалася і на сторінках 
головного історичного журналу України – «Український історичний журнал» такими авторами як 
І. Шульга, І. Кожукало, В. Попсуєв, Є. Талан, Д. Костенко, В. Плисюк, А. Санцевич, В. Петренко, 
О. Пантелейчук, Б. Блоха та А. Епштейн. 

У першому історіографічному періоді помітним є зосередження уваги авторів статей 
на проблемах зміцнення матеріально-виробничої бази сільськогосподарського виробництва України 
та СРСР в цілому. При цьому, звісно ж, гучно наголошувалося на продуманості, справедливості і 
гуманності політики партії та радянської влади щодо мотивації та належного матеріального 
заохочення колгоспного селянства, що тоді саме починалося. 

Утім, надмірну заідеологізованість мали насамперед офіційні партійні видання СРСР та 
Української РСР, зокрема, такі як «Коммунист» і «Комуніст України». Назви авторських статей і 
редакційних передовиць говорять самі за себе: «Шефська допомога міста селу», «Вище рівень 
масово-політичної роботи на селі», «Назустріч ХХ з’їздові Комуністичної партії Радянського 

                                                      
1 Арутюнян, Ю. (1960). Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929-1959 гг. (Формирование кадров 
массовых квалификаций). Москва: АН СССР, 341.  
2 Вылцан, М. (1976). Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя (1945-1958). 
Москва: Мысль, 264. 
3 Бордов, Р. (1960). Новый экономический курс Советского Союза (1953-1960). Москва: Изд-во иностранной 
литературы, 170. 
4 Алферьев, В. (1984). Повышение эффективности материально-технического снабжения сельского 
хазяйства. Москва: Экономика, 104. 
5 Чинчиков, А. (1971). Советская историография социалистического преобразования сельского хозяйства 
СССР. (1917-1969 гг.). Москва: Мысль, 222. 
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Союзу», «Парторганізація Харківщини в боротьбі за технічний прогрес», «До нового піднесення 
колгоспного виробництва», «Величні підсумки розвитку сільського господарства УРСР», «Новий 
великий крок у розвитку соціалістичного сільського господарства», «Створення матеріально-
технічної бази комунізму». Однак навіть в головному офіціозі українських комуністів друкувалися 
статті більш реалістичного звучання, як-то: «Економічне навчання кадрів – важлива умова 
виробничих успіхів», «Насущні завдання механізації сільськогосподарського виробництва 
республіки», «Назрілі питання сільськогосподарського машинобудування», «Комплексна 
механізація сільськогосподарського виробництва» і навіть таке симптоматичне для кінця періоду 
правління Микити Хрущова – «Подолати відставання економічно слабих колгоспів». 

До історико-економічної літератури першого історіографічного періоду сміливо можна 
відносити і ряд наукових статей авторів «Економіки Радянської України»: М. Гурєєва, В. Гельмана, 
І. Галя, В. Мельниченка, Л. Пристапчука і Б. Середенка1. Дослідники завчено зображували «велич 
комуністичної партії» та заслуги її лідерів у справі забезпечення українського села технікою і 
кваліфікованими спеціалістами. Разом із тим, вказані дослідники подеколи критикували і діяльність 
правлячої партії насамперед за недоліки кадрового та матеріально-технічного забезпечення 
українського колгоспного села часів Хрущова. 

Виробничо-економічним аспектам сільськогосподарського виробництва були присвячені і 
чисельні публікації у «Колгоспнику України». Слід підкреслити, що цей часопис відіграв доволі 
значну роль у накопиченні адекватних історичних знань про матеріальне та кадрове забезпечення 
українського села «хрущовської епохи» і навіть його історіографічної оцінки. 

Схожий за призначенням і змістовним наповненням до «Колгоспника України» був також 
«Блокнот агітатора». У статтях цього видання, який мав за цільову аудиторію передусім спеціалістів 
сільського господарства, також міститься чимало цікавих фактичних даних. 

До другого періоду історіографії («брежнєвського») відносимо передусім колективні праці і 
монографії, видані у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. Оскільки правління 
генсеків КПРС Ю. Андропова і К. Черненка за ідейним наповненням були логічним продовженням 
курсу Л. Брежнєва, праці, видані в СРСР із листопада 1982 р. по березень 1985 р., ми класифікуємо 
як такі, що виходили в умовах «брежнєвської» історіографічної ситуації. Серед ґрунтовних робіт 
цього двадцятиріччя варто виділити «Історію селянства Української РСР» (том 2)2 та інші 
колективні праці, а також монографічні роботи О. Голованова, В. Добротвора, Т. Дерев’янкіна, 
С. Кульчицького, Л. Беренштейна, В. Петренка, А. Санцевича, М. Лавріновича, М. Вилцана, 
П. Панченка та ряду інших тогочасних дослідників. В даному контексті особливу привертає увагу 
праця А. Санцевича, «Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду (1945-
1970)»3. Автор подає розлогий аналіз джерел (зокрема історіографічних), в яких відображено 
різнопланові потреби матеріально-технічного забезпечення українського і сільськогосподарського 
виробництва. 

Слід особливо відмітити дисертацію А. Санцевича. Вона різко виділяється серед іншого 
історіографічного доробку «брежнєвського» періоду. У ній доволі сміливо вказано на декілька 
важливих тенденцій розвитку радянської історичної науки, що мали місце вже на початку доби 
Брежнєва. Він, зокрема, зауважив, що викладачі кафедр історії у вишах республіки «слабо вивчають 
питання післявоєнного періоду, особливо поточної історії». Вказав і на іншу тенденцію – 
«дослідники історії України післявоєнного періоду широко використовують архіви, але переважно 
партійні і зовсім недостатньо державні, а особливо відомчі». 

Помітним в тогочасних публікаціях стало зосередження уваги на реальних проблемах 
матеріального та кадрового забезпечення сільського господарства. Велику кількість публікацій по 
вказаній проблемі оприлюднив у цей час «Український історичний журнал» та періодичний 
міжвідомчий збірник «Історія народного господарства та економічної думки Української РСР». 
                                                      
1 Галь, І. (1960). Недоліки короткострокового кредитування колгоспів та шляхи його поліпшення. Економіка 
Радянської України, 4, 55-62; Гурєєв, М. (1959). До питання про економічну ефективність комплексної 
механізації сільськогосподарського виробництва. Економіка Радянської України, 3, 12-18. 
2 Дядиченко, В.А. та ін. (ред.) (1967). Історія селянства Української РСР: у 2 томах. Київ: Наукова думка, 2, 
536. 
3 Санцевич, А. (1972). Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду (1945-1970). Київ: 
Наукова думка, 204. 
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Окремий комплекс досліджень становлять публікації економістів-аграрників у часописах 
«Вопросы экономики», «Экономика сельского хазяйства», «Наукові записки Української 
сільськогосподарської академії». Проте, вони водночас були позначені надмірною 
політекономічною складовою. 

Традиційно заполітизованими, втім, однак також, не без корисної інформації були статті 
в «Коммунисте» і «Комуністі України». Хоча автори цих часописів і зосереджувалися насамперед 
на поточних проблемах аграрної політики партії, доба Хрущова і його багатопланові аграрні 
перетворення, з відповідними акцентами на матеріально-технічному оснащенні та кадровому 
забезпеченні, теж знайшли відображення в цих публікаціях. 

До третього періоду історіографії («горбачовського») відносимо монографії, присвячені 
не стільки питанням, які є предметом нашого дослідження, скільки виробленню нового погляду 
на історію села. Вони відзначаються переглядом цілого ряду усталених історіографічних оцінок, 
в тому числі – доби Хрущова і політики радянської держави в галузі сільськогосподарського 
виробництва. Серед активних авторів «горбачовського» історіографічного періоду, які торкалися 
нашої проблематики – І. Дорош, Л. Вітрук, Г. Богуш, Ю. Коломієць, М. Вівчарик, П. Панченко, 
С. Кульчицький, Г. Сургай. Відчутним у «перебудовчій» історіографії стало зміщення фокусів 
дослідження: із плану на ринок – в політекономії, із техніки на людину – у матеріальному 
забезпеченні і т. д. Роботи істориків й економістів постбрежнівської доби відрізнялися очевидною 
новизною, і певною мірою нагадували своїх «хрущовських» предтеч, які після епохи Сталіна 
символізували «ковток свіжого повітря» у загальному морі політично вихолощених текстів. 

Серед періодичних фахових видань того часу уже традиційно перед вели публікації 
в «Українському історичному журналі», а серед авторів – П. Панченко, В. Чишко, О. Бондаренко, 
І. Кожукало, Ю. Курносов та інші. 

У четвертому періоді історіографії (який серед дослідників прийнято називати періодом 
незалежної України або «суверенний») варто виділити колективні й індивідуальні монографії 
В. Барана, М. Лобаса, Л. Беренштейна, П. Панченка, М. Вівчарика, С. Кульчицького, Я. Грицака, 
В. Литвина, В. Даниленка, І. Романюка, а також – низку видань узагальнюючого характеру. 

Слід спеціально зазначити, що В. Михайлюк, щойно виникла нова історіографічна ситуація 
в Україні, виділив окремий період історіографії у дослідженні аграрних відносин для позначення 
«хрущовської доби». Це – вересень 1953 р. – березень 1965 р. Саме в цей період, на думку 
дослідника, «здійснювалися заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази аграрного сектора 
України та використання її ресурсів для освоєння нових земель у східних районах колишнього 
СРСР»1. Дослідник нарахував близько 800 праць різного рівня, в яких радянські дослідники періоду 
1970 – 1980-х рр. вивчали перетворення, які були здійснені в сільському господарстві України лише 
за 1953 – 1955 рр. 

Ще до 1961 р., як зазначає В. Михайлюк, були опубліковані праці ряду суспільствознавців, 
в яких вказувалося на серйозні недоліки колгоспного ладу2. Тобто дослідники на повний голос 
почали стверджувати, що і за тоталітарного режиму в його хрущовському варіанті існувала 
можливість формувати критичну думку стосовно окремих питань економічної політики партії. 

Привертають увагу цікаві оцінки радянської історіографії у роботі І. Романюка. Дослідник 
виважено критикує істориків того часу за характер висвітлення матеріально-технічних проблем 
українського села нашого періоду. Так він характерезує студії, присвячені культурному розвитку 
села, місцю і ролі виробничої сільськогосподарської інтелігенції, та викриває замовчування 
радянськими дослідниками екстенсивних методів господарювання, які, на погляд автора, були 
об’єктивно дослідженні зарубіжними суспільствознавцями другої половини ХХ ст.3. Фактично 
І. Романюк стверджує, що особливості матеріально-технічного та кадрового забезпечення 
українського села 1950-х – першої половини 1960-х рр. було предметно вивчено лише в незалежній 
України у роботах С.С. Падалки, Л.В. Ковпак, І.М. Лубко, О.Ф. Нікілєва та інших дослідників4. 
                                                      
1 Михайлюк, В. (1992) Історіографія розвитку аграрних відносин в Україні (70-ті – початок 90-х рр.) Київ: 
Укрдержагроуніверситет, 93. 
2 Там само, 94. 
3 Романюк, І. (2005). Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. Вінниця: Книга-Вега, 
256. 
4 Там само, 14. 
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Погоджуючись в цілому із дослідником, варто зауважити, що розвиток історіографії, 
джерелознавства та інших аспектів історії аграрних перетворень доби Хрущова в Україні вийшли на 
новий рівень лише із фактичним відкриттям всіх архівних сховищ та падінням монополії однієї 
партії на наукову, політичну, публіцистичну та іншу думку в суспільстві.. 

Потрібно зауважити, що саме на сучасному етапі розвитку вітчизняної історіографії дедалі 
помітнішою є тенденція розширення вченими історіографічного аналізу питань, на яких 
зосереджене наше дослідження. Хоча не всім це вдається однаковою мірою. Так О. Лісовська 
розділяє історіографію розвитку матеріально-технічної бази українського села 1960-80-х рр. на 
«радянську» і «сучасну»1. Але і в радянський період, і сьогодні історична думка з цього питання 
постійно еволюціонувала. Щоправда з іншого боку, важко заперечити те, що для радянської 
історіографії зазначеного періоду було властивим реальні явища соціально-економічного життя 
обов’язково подавати крізь призму «життєздатності аграрної політики КПРС». 

У вказаний період різко зменшилася кількість публікацій, присвячених «керівній ролі» 
компартії в аграрних перетвореннях, матеріально-технічного забезпечення, союзу робітничого класу 
та селянства та іншим ключовим темам радянської історіографії, у «Вопросах истории» та 
«Українському історичному журналі». Натомість в Україні значно побільшало число різноманітних 
тематичних збірників та фахових історичних видань, де питання, які нас цікавлять, знайшли своє 
об’єктивне висвітлення. 

Аналізуючи статті у наукових збірниках варто приділити окрему увагу матеріалам наукового 
семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М. Хрущова. Передусім 
це – публікація І. Кураса, в якій дослідник намагався накреслити основні напрями творення наукової 
біографії М. Хрущова2. 

Цікаві наукові статті з’являються в українській історичній науці останнім часом. Помітною є 
соціальна орієнтованість авторських текстів (серед дослідників це отримало назву антропологічного 
підходу). Так, О. Тєвікова намагається розкрити матеріально-побутові умови життя українців за 
хрущовської доби через закладення певної дослідницької матриці. На її погляд, для цього потрібно 
проаналізувати рівень життя та побутові умови, розмір заробітної платні й матеріальні можливості, 
доступ до освіти і пріоритети у виборі професії, працевлаштування та умови праці, можливості 
кар’єрного просування та інші показники3. Інша дослідниця О. Янковська, проаналізувавши 
соціальну політику радянської влади в українському селі, констатує, що компартія не мала реальної 
зацікавленості в швидкому підвищенні добробуту трудівників4. 

У цілому ж варто погодитися із висновком Л. Шевченко, яка в історіографічному аналізі 
радянської літератури на предмет забезпеченості життя сільського населення України 1953 – 
1964 рр. стверджує: «Нерідко в цих працях перебільшувались показники рівня та якості життя 
населення, бажане видавалося за дійсне. Чимало гострих питань взагалі замовчувалися»5. Її стаття 
надрукована в «Українському селянині» фаховому виданні з історії українського села, що виходить 
у Черкасах. Часопис став справжнім майданчиком для дискусії з проблем аграрної історії України, а 
його автори презентували низку цінних статей, в яких порушені питання, цікаві для нашого 
дослідження. 

Як висновок потрібно зазначити, що наявні історіографічні джерела, тобто наукова література 
за темою нашого дослідження, є достатньо репрезентативними і дозволяють скласти уявлення 
не тільки про те, як формувалися історичні знання про виробничі проблеми сільського господарства 

                                                      
1 Лісовська, О. (2009). Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.: 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Черкаси: Черкаський 
національний університету, 20. 
2 Курас, І. (1995). М.С. Хрущов у дзеркалі джерел та літератури. М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового 
семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 11-14. 
3 Тєвікова, О. (2009). Матеріально-побутові умови життя українців у контексті дослідження повсякденності 
(1953-1964 рр.). Український історичний збірник, 12, 244-252. 
4 Янковська, О. (2010). Соціальна політика держави очима робітників і селян. Повоєнна Україна: нариси 
соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.), 1, 1-2, 293-351. 
5 Шевченко, Л. (2008). Рівень та якість життя сільського населення України в роки хрущовської “відлиги”: 
історіографія проблеми. Український селянин, 11, 103. 
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України в 1953 – 1964 рр., але й як еволюціонувала вітчизняна історична думка у своїх оцінках 
вирішення цих проблем керівництвом СРСР, Української РСР та окремих регіонів. 
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This  article  provides  a  detailed  analysis  of  the  first  period  of  scientific,  artistic  and  cinema 
teaching  work  of  the  famous  Ukrainian  film  critics  and  teacher,  professor,  Honored  Artist 
of Ukraine,  corresponding  member  of  the  National  Academy  of  Arts  of  Ukraine  Oksana 
Stanislavivna  Moussienko,  who  for  more  than  twenty  years  has  been  chairing  the  Cinema 
Studies  Department  of  the  Screen  Arts  Institute  of  the  Kyiv  National  I.K.  Karpenko‐Kary 
Theatre,  Cinema  and  Television  University.  The  creative  and  life  path  of  O.S.  Moussienko’s 
parents  and  offspring,  who  has  been  continuing  a  fruitful  research  and  art  dynasty,  was 
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The problem that study is dedicated to is that the Ukrainian film scholars, with the exception 
of V. Skurativskyi1, I. Zubavina2, N. Moussienko3 and O. Bezruchko4 5 6 7 8 9, have not conducted  
an in-depth study of life, creativity and cinema teaching activity of an outstanding Ukrainian movie scholar, 
a leading national teacher of screen arts, PhD in Arts (1973), Professor (2005), Honored Artist of Ukraine 
(1998), corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine (2001), laureate of the USSR 
Filmmaker Union awards (Ukrainian National Filmmakers Union) (1978 and 1987), Oksana Stanislavivna 
Moussienko, who has been chairing the Cinema Studies Department of the Screen Arts Institute of the Kyiv 
National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University for more than twenty years and 
teaching there for 50 years. 

O.S. Moussienko’s parents were very interesting and talented people, who have make their mark 
in the Ukrainian art, so let us have as a closer look at their fates. 

The father, Stanislav Viktorovych Wyshynskyi, has worked at Bilshovyk plant and, like most of the 
young people, was in love with cinema and believed in the revolution ideals. Dovzhenko’s Arsenal was 

                                                      
1 Скуратовський, В. (2014). Із нотаток про одну кінознавчу біографію Мусієнко Оксана Станіславівна: 
матеріали до біографії. Київ: Логос, 6–10. 
2 Зубавіна, І. (2008). Мистецтво любити кіно Кіно-театр, 3, 47. 
3 Мусієнко, Н.Б. (2014). Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії. Київ: Логос, 220. 
4 Безручко, А. (2016). Известный украинский медиапедагог О.С. Мусиенко Медиасфера и медиаобразование: 
специфика взаимодействия в современномсоциокультурном пространстве: сборник статей, 2, 57–69. 
5 Безручко. О. (2013, May, 31). Видатний український кінознавець, педагог екранних мистецтв (до 75-річчя 
від дня народження О.С. Мусієнко). Культура і життя, 11. 
6 Безручко, О. (2015). До проблем української кінопедагогіки: З творчо-педагогічного досвіду О. С. Мусієнко 
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії 2015: збірник наукових 
праць, 7 (18), 189–196. 
7 Безручко, О.В. (2014). О.С. Мусієнко: кінознавець, науковець, кінопедагог. Науково-практичні дослідження 
розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр, медіа): 
колективна монографія. Київ: КиМУ, 1, 92-122. 
8 Безручко, О. (2014). Портрет на фоні епохи відомого українського кінознавця-педагога О.С. Мусієнко 
Комунікаційні технології: збірник наукових праць, вип. 3, 283–292. 
9 Там само, 204-214. 
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the concentration of these objects of admiration, for it was an innovative film about revolution, therefore 
Wyshynskyi not only watched it, but also participated in its discussions. 

Due to O.P. Dovzhenko’s recommendation, who liked the speech, Stanislav Wyshynskyi started 
working in Ukrainian cinema, in Odessa and Kyiv film studios (feature films studios), in the editorial board 
of the Ukrainian newsreel Soviet Cinema, in Ukrainian cinema education, taught movie history at the 
Cinema Faculty of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute (currently the Screen Arts 
Institute of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University) and Kyiv 
State O. Korniychuk Institute of Culture (currently the Kyiv National University of Culture and Arts). 

According to O.S. Moussienko, «after the death of the great filmmaker, a museum of Dovzhenko was 
created at the studio bearing his name. Stanislav Wyshynskyi has also contributed to this noble and 
important cause»1. 

The mother of our heroine, Natalia Hryhorivna Kandyba, worked at the Kyiv State Ivan Franko 
Academic Theater, were she has played a number of leading roles, and in the Kyiv State Philharmonic, 
where she has become famous as a talented actress of the conversational genre2. 

Artistic genes of parents and their own love for cinema have prompted O.S. Moussienko to devote 
her life to screen arts and cinema pedagogy. 

After graduation with honors in 1960 from Taras Shevchenko State University of Kyiv majoring 
in Philosophy and History, Oksana Moussienko has been teaching the basics of aesthetic education 
in vocational school No. 15 for five years. 

A tender young teacher was able to not only find a common language with forty radio collectors not 
attuned to the aesthetic education at all, but also instilled in them love for art, in particular for cinema. 
Oksana Moussienko recalled that, despite all the difficulties, she made friends with her students, «We went 
to the cinema together, visited museums (Russian, Western Art, and Ukrainian). We even went to football 
matches. They bought me a ticket, and our whole group cheered the football players. I remember how they 
wrote me a review for Electra filmed by Euripides in 1962 by the Greek director Michael Cacoyannis. 
These were great days!»3. This is how the pedagogical activity of O.S. Moussienko began. 

After finishing the research degree at M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and 
Ethnography (IASFE) of the Academy of Sciences of Ukraine (1967–1970), O.S. Moussienko started 
working as a lecturer at the Cinema Studies Department of the same young Cinema Faculty of the Kyiv 
State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute. 

According to Academician Vadym Skurativskyi, «Oksana Moussienko, the movie scholar, entered 
the field where everything had be started almost from the beginning. The young researcher came when 
a «moving picture» was somewhere around 80 years old. She started primarily with mastering the whole 
screen heritage of those years, watched and remembered almost all of its frames <...> From classic to 
other. <...> Oksana Stanislavivna comprehended what she saw very consistently and systematically, and 
placed it in a certain historical and cultural series-context, thus becoming a master of historical and 
cultural method applied by her to the realm of cinema of its first century. This method of the researcher 
inevitably, by its very presence, eliminated the local mental that is unreasonable, barbarism, both militant 
and any other. 

The movie scholar was learning and studying, and afterwards she began to teach others, to teach the 
contextual nature of each cinema fact, from an individual frame to the major cinema strategies, both 
national and global»4. 

Oksana Stanislavivna Moussienko repeatedly mentioned that she had received a ticket to the cinema 
pedagogy from the then rector of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute, a famous 
Ukrainian movie scholar Ivan Serhiyovych Kornienko, which could understand the people very well, «I am 
grateful to him for having believed in me; I had just defended my thesis then, and this job has become my 
life path. I am glad that my hobby and job are the same»5. 
                                                      
1 Мусієнко, О.С. (2009). Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус-Прес, 401. 
2 Мусієнко, Н. (2008). Служіння рідному слову (до 90-річчя від дня народження Н. Г. Кандиби). Актуальні 
проблеми мистецтвознавства та мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії 2008: альманах, 1 (10), 228-223. 
3 Зубавіна, І. (2008). Мистецтво любити кіно Кіно-театр, 3, 47. 
4 Скуратовський, В. (2014). Із нотаток про одну кінознавчу біографію Мусієнко Оксана Станіславівна: 
матеріали до біографії. Київ: Логос, 7. 
5 Зубавіна, І. (2008). Мистецтво любити кіно Кіно-театр, 3, 47. 
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For over forty years, O.S. Moussienko has been teaching in this institution, having become 
an associate professor in 1978, and a professor in 2005. From 1991 to 2013 that is for twenty-two years 
O.S. Moussienko has been chairing the Cinema Studies Department of the Kyiv National I.K. Karpenko-
Kary Theatre, Cinema and Television University. It is the only department in Ukraine, where the best 
domestic cinema teachers educate the future movie scholars. 

For many decades Oksana Stanislavivna Moussienko has been teaching the Cinema Faculty 
(currently the Screen Arts Institute) students to love the history of cinema. According to O.S. Moussienko, 
«Today my favorite activity is to watch classic movies with my students, to discover them again and again. 
It is not true that the movie is afraid of time. Real art gains an even more sophisticated taste, revealing new 
and unknown, helping to understand yourself»1. 

As Oksana Stanislavivna Moussienko told to the research author, she had always been trying to 
include the discussion element in her lectures, since she wants to now the audience feedback and involve 
the students in the process of reflecting on a particular cinematic phenomenon. Certainly, Moussienko is 
trying to highlight the major trends of a certain period in the history of cinema, and as regards the details, 
she always tries to find something that the students are unlikely to find in the all-knowing Internet. This is 
usually associated with her scientific research. 

For example, in summer 2013 O.S. Moussienko worked at Cinema magazine in the All-Ukrainian 
Picture and Movie Office archives (1925–1933) and could not help sharing with her students the way, 
say, the Ukrainian filmmakers perceived achievements of the French avant-garde and German 
expressionism. According to her, it provides greater stereoscopicity in the vision of that uneasy stormy 
era in the cinema2. 

Moussienko can frankly tell students that objectively appraising the creative works of a certain 
classic, she does not perceive him/her emotionally. However, this does not mean she will impose her view 
of the audience. Thus, the auditorium, to paraphrase the saying a famous politician, is «a place 
for discussion», but in such discussions O.S. Moussienko always requires her students to provide reasoning. 
Sayings «I like it» or «I do not like» can only belong to a viewer leaving a cinema after watching 
the movie. 

Sometimes Oksana Stanislavivna Moussienko expands the scope of consideration of certain 
topics. The reason for this can be not only her finding of some new material, but also the desire of the 
students to learn more about a particular genre (say, a «noir» movie) or a whole period (post-war 
British cinema)3. 

At the same time, she strictly requires students to watch the movies outside the auditorium. One 
of the Bologna system advantages is a special emphasis on independent work. Sometimes the lion’s share 
of the lecture used to be spent for retelling the content of the movies, which the students could not watch, 
and the teachers themselves could do it with considerable efforts, only on missions to the All-Russian State 
Institute of Cinematography or the White Pillars (All-Union Movie Library). Now watching is not 
a problem. Internet allows finding almost any movie you wish, though the film distribution industry offers 
mostly foreign (principally American) movies. These are not only «one-day crafts», but also the movies 
endowed with high artistic merit, which obtained festival awards and worldwide publicity. TV also offers 
interesting movies in terms of art; however, they are often shown at night. 

The books on cinema art can also be found on the Internet, like the movie periodicals, so the flow 
of information on cinema expanded and became more accessible. And this fact, according 
to O.S. Moussienko’s conviction, is an additional challenge to the teacher – not only to know, to remember, 
but also to make a strict and painstaking selection4. 

O.S. Moussienko led numerous creative workshops of the movie scholars, in the classroom and 
by correspondence, as an artistic director. The experts in screen arts pedagogy know how much hard work 
and dedication is required in order to bring up the freshmen with blazing eyes, but without skills, and make 
                                                      
1 Там само. 
2 Мусієнко, О. (2014). Дискурс українського авангарду на шпальтах часопису «Кіно». Науковий вісник 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 15, 173-184. 
3 Мусієнко, О. (2013, September, 18). Інтерв’ю про творчу і кінопедагогічну діяльність,. Приватний архів 
автора. 
4 Мусієнко, О. (2013, September, 18). Інтерв’ю про творчу і кінопедагогічну діяльність, 18 вересня. Приватний 
архів автора. 
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them real professionals. Professor Moussienko presented her thoughts on the cinema education in some 
of her articles. Oksana Stanislavivna analyzes the cinema education development trends and those teachers 
who engage in it1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Oksana Stanislavivna Moussienko is engaged in research in the theory and history of cinema, both 
domestic and foreign. Her creative works include more than 300 publications, manuals, curricula, and 
scripts. We would like to mention only the main ones, namely Screen Image of a Motherland Defender 
(1975)8, In a Maze of Illusions (1987)9, Tarkovsky and Ideas of the Philosophy of Life (1995)10, The Light of 
Distant Stars (1995, co-authored)11, A New Wave of French Cinema: Sources, Theoretical Foundation, 
Masters (1995, manual)12, Cinema and Myths of Totalitarian Society (1996)13, An Attempt of Conceptual 
Understanding of the History of Cinema in Ukraine (2000)14, Innovative Trends in French Cinema (Second 
Half of the Twentieth Century) (2005)15, Ukrainian Cinema: Texts and Contexts (2009)16, Modernism VS 
Avantgarde (2018)17. 

For young artists, Teacher’s personal example is very important. Oksana Stanislavivna Moussienko 
has something to be proud of. Her articles are published in many national and foreign professional and 
specialized publications, she speaks at international and national conferences and round tables dedicated to 
the history and theory of screen arts, and participate in numerous festivals as a jury member and, certainly, 
an interested viewer. 
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ЗВУК ЯК ЕЛЕМЕНТ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО 
СИНТЕЗУ 
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University of Hassan II, Casablanca, Marocco 

SOUND AS AN ELEMENT OF CINEMATOGRAPHIC 
SYNTHESIS 

The sound  is an  influential means of  the aesthetic  influence, and  the present article examines 
the artistic usage of the sound in cinema. The work accentuates its attention on the fact that the 
sound  is one of the most  important elements of the cinematographic synthesis. From the very 
beginning, the cinema is linked with the music. This is a multifaceted relationship – it takes into 
account the structural and rhythmical similarity of the musical and cinematographic pieces. 
In the silent cinema, special attention was given to the visuals, through which the artist tried to 
transmit the sound. The arrival of the sound brought certain crisis, but the cinema learned how 
to use the sound in a best practical and rational way. 
In the same time, the sound revolution in the cinema would have been impossible without the 
technological changes. Therefore, the technological innovations are largely the ones which make 
the synthesis, which is the basis of cinema as an art, possible. 
Keywords: cinema, dramaturgy, sound, synthesis, music, sound cinema, silent film. 

Те, що кінематограф є мистецтвом синтетичним нині виступає незаперечною аксіомою. 
Екранне мистецтво об’єднало в собі властивості і якості як часових, так і просторових мистецтв. 
Важливим є. що кіно разом з тим виступає як перше технологічне мистецтво. Звісно, різноманітні 
технології входили і до процесу творення традиційних мистецтв, як образотворчих, так і музики і 
літератури. Але в їх випадку, можна сказати, вони несли допоміжні функції. Без широкого 
використання технологій не уявляється і театральне мистецтво але і тут можна максимально 
мінімізувати рішення, коли весь акцент робиться на акторській грій без будь-яких декорацій або 
постановочних ефектів. 

Кінематограф у принципі не може існувати поза технологіями, хіба що у формі парадокса, 
як от знамениті етюди без плівки, школи Кулєшова. Втім ці тренінги були зумовлені сумною 
необхідністю, труднощами пореволюційного періоду: відсутність плівки, брак освітлення, 
застаріла апаратура . Кінематограф можливий лише за наявністю певних технологічних умов. Це і 
робить стосунки екранного мистецтва і технологічних пристосувань унікальними в історії 
культури. Саме виникнення кіно базувалось на певних засадах, які включали в себе науково-
технічний, соціально-економічний і естетичний базис. Явищ персистенції (здатність людського 
ока запам’ятовувати послідовність зображень, пояснюється інерцією людського бачення) було 
відомо ще в стародавні часи і описано в філософській поемі Лукреція Кара «Про природу речей». 
Протягом віків на цьому ефекті засновувалась дія нехитрих іграшок, коли створювалась ілюзія 
руху завдяки зображенню послідовних фаз нерухомих предметів. Та повноцінне відтворення 
рухомого зображення стало можливим лише в епоху інтенсивного розвитку різноманітних 
технологій – в добу індустріалізації. Саме тоді виник запит на мистецтво, яке точно задовольняло 
потреби найширшої аудиторії, яка складалась завдяки інтенсивному розвитку міст і активної 
концентрації населення. 

В плані суто естетичному кінець ХІХ століття позначено спрямуванням традиційних мистецтв 
до синтезу. Поезія все більш тяжіє до музики, проза сповнюється розлогими описами світу 
предметів і речей. В музиці настійливо проглядаються імпресіоністичні тенденції, в живописі все на 
явніше проявляється бажання передати рух світла і тіні, контури малюнка витісняються плямами. І 
все ж, об’єднати в собі якості традиційних мистецтв виявилось здатним нове технологічне 
мистецтво – кінематограф. 
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Бо тут – в кіно – вперше досягнуто дійсно синтетичне мистецтво – мистецтво органічного 
синтезу в самій своїй сутності, а не у вигляді певної співприсутності суміжно зведених але в собі 
самостійних мистецтв1. 

Митці різних професій працюючи над фільмом, в своїй роботі приходять до іншої якості, їх 
зусилля спрямовані на створення принципово нового твору, що належить вже іншому виду 
мистецтва. Жодне з традиційних видів мистецтв не було наділене такими можливостями для 
відтворення реальності, як кіно. Одне з основних обмежень театрального дійства є абсолютна 
реальність актора, що знаходиться в умовній ситуації сценічних декорацій. Реальність сценічного 
часу і умовність сценічного простору теж не створюють органічної єдності. В кінематографі, в 
просторі кадру знімаються ці протиріччя між різними його елементами, які співмірні, вони наче 
приведені до спільного знаменника. Це і дає можливість говорити про оригінальність синтезу, що і 
зауважує Ейзенштейн. 

Та можливість існування цієї єдності частин і цілого, рухомість зображення можливо лише 
завдяки технічним пристосуванням, наявності плівки, камери, необхідного освітлення, яке 
дозволить якісне експонування. 

Від початку існування кінематографу, перш за все як атракціонна, йшлося про «рухому 
фотографію», тобто про візуальний ряд. Та є свідчення відомих істориків кіно, перш за все Жоржа 
Садуля, що кіно народилося як звукове. Садуль розповідає про сюрприз, що приготували колеги 
Едісона до його повернення з Європи. На невеликому екранні з’явився його помічник У.Діксон і 
звернувся зі словами привітання. Це скоріш за все кінематографічний міф. По-перше в студії 
Едісона тоді ще не було екрана, по-друге, іронічно зауважує один з критиків Садуля, великий 
винахідник тоді вже був абсолютно глухий і все-одно нічого б не почув. Втім можливість поєднання 
звукозапису, який вже існував на той час, і рухомого зображення цілком реальна. І перше і друге 
розгораються і існують в одному часовому просторі, тому їх поєднання цілком реальне. Це б дало 
можливість відтворити реальність в усій її повноті. Тут знову набирає вирішальної ваги технічна 
проблема, а саме синхронізація зображення та звуку. Подібні спроби робили і французькі 
кінематографісти, зокрема Шарль Пате. Особливо цікавими були його намагання записати голоси 
відомих французьких акторів і поєднати з зображенням. Та йому не вдалося досягти синхронізації. 

Перші спроби озвучити кінематограф пов’язані не лише з відтворенням голосів, але й шумів. 
Тому знову згадаємо Садуля і його опис короткої комедії, де чоловік бажає спати, а його дружина 
відчинила вікно і слухає музику, яка долинає з нічної вулиці. Надавали реальному звуку значення і 
українські актори, подружжя Олексієнко, що стояли за екраном, розігрували комедійні сценки. Вони 
не лише виголошували тексти, але і супроводжували екранні бійки ляпасами, тупотінням, биттям 
посуду. 

Особливе місце в кінематографі від перших років його існування посідала музика, що 
супроводжувала екранне зображення. В маленьких залах міг звучати грамофон, у великих перед 
екраном міг розташуватись цілий оркестр. Але найбільш звичним був супровід кіносеансу 
піаністом – тапером, що імпровізував за інструментом. Показ фільму без супроводу музики був 
майже неможливим. Природно виникало питання, чому саме музика лишалась чи не одним 
звуковим компонентом фільму ще до початку звукового періоду? Дослідники вбачали це у спробах 
заглушити стрекотіння кіноапарату, але навіть, коли його було сховано в будку, музика залишилась. 
Зігфрід Кракауер досить точно помітив, що в пересічному кінотеатрі музика супроводжувала 
не стільки сам фільм, а сам кіносеанс. 

Ще одна цікава думка Кракауера: «Призначення музики – зняти потребу звуку, а 
не задовольнити її. Музика утверджує та легалізує мовчання. Вона приковує всі наші почуття 
до кадрів фільму»2. Музика залишається з кінематографом протягом всієї його історії, а сама 
відмова від музичного супроводу екранної дії сприймається як усвідомлений режисерський прийом. 

Аналізуючи естетичні функції музики, Кракауер виділяє цілий ряд сполучень екранного 
зображення і музичного супроводу. Серед них – «коментуюча музика», що може передавати настрій 
всього фільму, або окремого епізоду, ілюструє певну тему. Значну увагу дослідник приділяє і 
контрапунктичному музичному супроводу, який здатний посилити виразність зображення в кадрі. 

                                                      
1 Эйзенштейн, С. (1968). Избранные произведения в 6 томах. Москва: Искусство, 5, 97. 
2 Кракауэр, З. (1974). Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва: Искусство, 187. 
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Разом з тим Кракауер застерігає: «Музичний супровід, що має певні драматургічні 
достоїнства, може разом з тим вступати у протиріччя зі специфікою кіно»1. Особливе застереження 
для введення в канву фільму музичних номерів, що не відповідають природі кіно. 

Не може не зацікавити ще один аспект взаємодії та взаємовпливів музики та кінематографа. 
В 20-х роках чимало теоретиків і практиків кіно, особливо авангардиського спрямування, звертали 
увагу на структурну близькість музичних та кінематографічних творів. В цьому плані цікаві 
режисера та теоретика кіно Жермен Дюлак. Одна з найцікавіших представниць французького 
авангарду 20-х років, Дюлак вважала, що кіно повинне орієнтуватись на чисту симфонічну музику. 
«Чому б кіно не мати власної симфонічної школи (слово «симфонічної» вживається в якості 
аналогії). Оповідальні та реалістичні фільми можуть використовувати синеграфічну пластику і йти 
своїм шляхом. Та хай знає публіка, що подібне кіно – просто жанр, але не дійсне кіно, покликане 
викликати емоції мистецтвом руху форм»2. 

Створивши кілька класичних імпресіоністичних, серед яких найбільш відома стрічка 
«Усміхнена мадам Беде», Дюлак відверто відходить від предметності і три безсюжетні мініатюри 
«Теми і варіації», «Арабески або синематографічний етюд на тему однієї арабески» і «Платівка 
927». У цих опусах режисер демонструє цікаву спробу створити зоровий еквівалент класичним 
творам Шопена і Дебюсі. Дюлак вдалося в певній мірі реалізувати власні ідеї. 
«Синематографічний рух, візуальні ритми, що відповідають ритмам музики, що дають загальному 
ритму його значення і силу, аналогічні в своїй сутності, гармонійній точності, повинні 
удосконалюватись разом, якщо можна так сказати, зі звичайними емоціями, що видобуваються 
із самого зображення»3. 

В тому ж руслі веде свої роздуми веде свої роздуми і відомий теоретик кіно і музикознавець 
Еміль Вюйєрмоз. Він був упевнений, що створюючи фільм, митець керується тими ж законами, що і 
автор симфонії. «Синеграфісти повинні вміти писати на екранні мелодії для ока, оформленні 
в правильному русі, з відповідною пунктуацією і в необхідному ритмі»4. Вюйєрмоз не ставить знак 
рівняння між музикальним ритмом і ритмом в кіно, але разом з тим вказує на очевидні паралелі. Він 
зауважує, що деякі уривки з «Колеса» Абеля Ганса ритмічно вибудувані за типом симфонічного 
алегро, а Девід Гріффіт вносить в усі свої композиції «безпомилковий музикальний інстинкт». Від 
себе додамо, що Сергій Параджанов та Олександр Довженко теж були у вищий мірі були наділені 
таким інстинктом. Відомий французький письменник Анрі Барбюс подивившись «Арсенал» 
Довженко порівняв його ритмічну побудову з музикою Бетховена. Ейзенштейн увійшов у історію 
кіно не тільки як творець геніальних картин, що дійсно, за своїми ритмічними побудовами 
дорівнювали класичним музичним творам, але і теоретик, що всебічно осмислив ритмічні структури 
як власних фільмів, так і стрічок інших митців, зокрема Гріффіта. На сам кінець можна згадати 
категоричну заяву одного кінокритика і кіно теоретика французького авангарду Леона Муссенака: 
«Ритм або смерть!». 

Зупиняючись на такому аспекті взаємодії та взаємопроникнення мистецтв як кіно і музика 
варто ще раз наголосити, що кіно як мистецтво синтетичне несе в собі можливість існування в часі, 
прагнення повноти відтворення світу, включаючи в себе його звучання в усій різноманітності і 
повноті. 

Повертаючись знову до питання технологій, зауважимо, що становлення кіно як мистецтва 
не тільки завдячує тому чи іншому винаходу, не тільки його наявності але і його відсутності. 
І це підтверджується історією звуку в кіно. Безрезультатні спроби добитися успішної 
синхронізації зображення і звуку призвели до активного становлення і розвитку кіно як 
візуального мистецтва. 

Вже зазначалось, що монтажна побудова фільму, його ритими наближали до музичних творів. 
Гріффіт в «Нетерпимості» творив екранну симфонію, коли втілював свій задум: «Ці чотири оповіді 
потечуть спочатку подібно до чотирьох потоків, на котрі дивишся з вершини гори. Спочатку ці 
                                                      
1 Там само. 
2 Дюлак, Ж. (1988). Эстетика. Помехи. Интегральная синеграфия. Из истории французской киномысли. 
Москва: Искусство, 170. 
3 Мартен, М. (1959). Язык кино. Москва: Искусство, 167. 
4 Вюйермоз, Э. (1988). Музыка изображений. Из истории французской киномысли. Москва: Искусство, 156. 
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чотири потоки будуть бігти окремо, плавно і спокійно. Але по мірі того, як вони мчать, вони 
зближаються все більше і більше, все скоріше і скоріше і, нарешті, в останньому акті вони 
зливаються в єдину могутню річку схвильованої емоції»1. 

Віддаючи належне великому американському кінематографу Сергій Ейзенштейн у статті 
«Диккенс, Гриффит и мы», разом з тим зауважував, що режисеру не вдалося досягти «сплаву 
чотирьох явищ в одне образне узагальнення» через те що занадто метафізичне та абстрактне 
тлумачення «Нетерпимості» не може привести до «слияния неслиянного», об’єднати історично 
непоєднувані явища. 

За Ейзенштейном – вже перші кроки новаторських пошуків в сфері кіномови 
характеризуються емоційним сплавом в «нову якість». Шлях кіно – це об’єднання зображень 
в узагальнений образ і пройдено його було в епоху німого кінематографа. Про це свідчать, зокрема, і 
твори французького авангарда, практику і теоретику якого Жану Епштейну належить вислів: 
«Крупний план душа кіно». Особливе емоційне навантаження несуть рухому і крупні плани. Він 
трактує їх як «драму під мікроскопом», як можливість без допомоги слів розкрити глибини людської 
психології. Цьому сприяє і подана крупним планом точно знайдена деталь. 

Особливого значення набувають екранні образи, де через зображення режисер прагне 
передати звучання. У «Жовтні» – німому фільмі Ейзенштейна, «Крейсер «Аврора»» стріляє 
по царському палацу. І глядач бачить на екранні звук і в залі палацу. Тріпочуть кришталеві підвіски 
люстр. Дійсно, кіномитці прагнули зробити звук видимим. Таких прикладів «Великий німий» може 
дати чимало. В «Панцирнику Потьомкіну» є монтажне поєднання кількох планів кам’яних 
скульптур левів. Ми послідовно бачимо: лежачого «царя звірів», ось він присів і скочив на задні 
лапи. Так за задумом самого Ейзенштейна, вибудовувалась патетична метафора «заревіло каміння». 
За допомогою зорового образу звуку в «Жовтні» створено іронічну метафору: «В нашому фільмі 
«Жовтень як врізали в сцену промов меншовиків арфи і балалайки. І арфи ці були не арфами, але 
образним означенням медоточивих промов меншовицького опортунізму на другому з’їзді Рад 
в 1917 році. Балалайки були не балалайками, але образом набридливого тринькання цих пустих 
промов перед блискавицею історичних подій, що наступали. І ставлячи поруч меншовика і арфу, 
меншовика і балалайку, ми розширювали рамки паралельного монтажу у нову якість, в нову 
область: із сфери дії в сферу змісту»2. 

Могутня і довершена система німого кінематографа здавалось би була міцно закрита від 
вторгнення такого зовсім іншорідного елемента як звук. І перші технологічні прориви, поява 
першого звукового фільму на студії братів Уорнер призвела до щирого захоплення масового глядача 
і розчарування з боку видатних майстрів кіно. 

«Розмовні фільми? Я вже Вам говорив, що їх ненавиджу! Вони псують найстаровинніше 
мистецтво у світі – мистецтво пантоміми. Вони руйнують велику красу мовчання.» – наводить 
категоричну позицію, щодо звуку в кіно, великого Чапліна в своїй книзі «Мова кіно» Марсель 
Мартен. Далі французький дослідник звертається до більш стриманих роздумів Рене Клера, який 
вважав, що «перш за все необхідно знайти на екранні дію, котра буде абсолютно зрозумілою на 
екрані. Слово повинне, мати лише емоційне значення, і тоді кіно залишиться інтернаціональним 
засобом вираження за допомогою зображень. Мова кожного народу надасть йому тільки музичне 
забарвлення»3. 

Безперечно, найбільш продуктивний і раціональний шлях використання звуку в кіно 
знаходимо в теоретичних пошуках і практичних рекомендаціях Сергія Ейзенштейна починаючи 
із знаної «Заявки», свого роду маніфесту, що був підписаний також В. Пудовкіним і 
Г. Александровим. Висловивши занепокоєння тим, що прихід звуку приведе до повернення на екран 
примітивної театральності, що звук будуть використовувати як атракціон для розваг невибагливого 
глядача, автори «Заявки» дають свої рекомендації, як обійти це підводне каміння4. 

Мабуть чи не найважливішим є ідея звуку в кіно як нового монтажного елементу, а також 
принципи «звукового контрапункту», що передбачає не ілюстративність, а створення у поєднанні 
                                                      
1 Эйзенштейн, С. (1968). Избранные произведения в 6 томах. Москва: Искусство, 5, 170. 
2 Там само. 
3 Мартен, М. (1959). Язык кино. Москва: Искусство, 118. 
4 Эйзенштейн, С. (1968). Избранные произведения в 6 томах. Москва: Искусство, 5, 315. 
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зображення та звуку нової художньої якості. Одним із варіантів такого поєднання був внутрішній 
монолог, реалізувати який Ейзенштейн збирався екранізуючи «Американську трагедію» Т. Драйзера 
під час свого перебування в Голлівуді. Як відомо ці плани митця так і не були втіленні в життя. І все 
ж, коли Ейзенштейн говорив про майбутнє звуку в кіно, він мав на увазі інший кінематограф, який 
вже б не дорівнював би класичному монтажному 1920-х років. 

Серед тих хто обстоював думку неорганічності поєднання зображення і звуку в кіно, а 
особливо зображення і діалогу, був відомий мистецтвознавець Рудольф Арнхайм. В звуковому кіно 
вчений вбачав неприродне сполучення різних художніх засобів, вважаючи, що і в наш час 
лишаються актуальними положення Лессінга викладенні у «Лаоконі». Окрім того, Арнхайм вважав, 
що поява звуку в кіно не є необхідною для існування художнього твору. 

Перестороги, що їх викликали і практики і теоретики кіно мали під собою певний ґрунт. 
Перші звукові фільми, за рідким виключенням являли собою взірці деградації системи 
кінематографічних виражальних засобів. Класичний структурний монтаж, що його було покладено в 
основу естетичної системи кіно1920-х років, його ритмічні побудови не монтувались с діалогами на 
екрані. Втім помітно, що з 30-х років на перший план виступає внутрішньо кадровий монтаж, 
глибинна мізансцена, що будується вже за іншими ритмічними принципами. Короткі шматки 
плівки, «рваний» монтаж змінюється уважним спостереженням камери за дією в кадрі. Взірці 
внутрішньо кадрового монтажу вже в німому кіно дають нам фільми В.Ф. Мурнау («Остання 
людина»), Е. Штрогейм («Жадібність»). Андре Базен, аналізуючи глибинну мізансцену у фільмах В. 
Вайлера, О. Веллса, В. де Сіка бачить в них особливі можливості вибору для глядача на відміну від 
монтажних фільмів, де переважає режисерський диктат. Звук починає монтуватися із зображенням, 
не руйнуючи загальної образної системи, даючи можливість кінематографу відтворити реальний 
світ в усій його повноті. 

Продуктивним виглядає спостереження дослідників, які трактують звук, як організаційний 
елемент кінозображення, бачили в ньому засіб до створення нового виміру в кадрі, акцентуванні 
його глибини. Цю можливість використовували талановиті режисери навіть на зорі існування 
звукового кіно, зокрема український кінорежисер Іван Кавалерідзе у фільмах «Прометей» і 
«Коліївщіна». Прагнучі поєднати кіно зі скульптурою, Кавалерідзе вдається до об’ємності 
екранного зображення. І на цьому шляху він успішно використовував звук. У своїх фільмах 
Кавалерідзе вдається до «багатомов’я», тобто люди різних національностей розмовляють кожен 
своєю мовою. Багатомов’я, таким чином виконувало функцію внутрішньо кадрового монтажу1. Не 
менш виразним було використання звуку у фільмі «Прометей» в епізоді «битва над Сунжею». Звуки 
бравурного маршу, що звучать на початку епізоду, затихаючи, неначе пливуть за течією, 
акцентуючи безкрайній простір кавказького гірського пейзажу. 

Подальші пошуки технологічного удосконалення звуку в кінематографі йшли шляхом 
розширення його об’ємності. Він почав звучати з різних точок і це поглиблювало враження його 
абсолютної реальності і природності. 

Нині важко уявити собі кінотеатр не оснащений системою «Долбі». Свій тріумфальний шлях 
система розпочала вт лабораторії в Лондоні, заснованій в 1965 році Реєм Долбі. В 1968 році 
лабораторія була перетворена в комерційну фірму. Справжньою революцією стало адаптування 
звукозапису оптичними засобами на кіноплівку. Затим створюється аналогова багатоканальна 
система Долбі Стеріо, якою скористались в своїх постановках Дж. Лукас і С. Спілберг. 

Система Долбі весь час модернізується і удосконалюється, що дає можливість її використання 
не лише для атракціонних ефектів, як, скажімо, у фільмах Лукаса, але у камерних стрічках, де 
найменші нюанси звучання поглиблювати драматизм дії, створювати свого роду «крупні плани» 
звуки по аналогії із зображенням. 

Крок за кроком розширюються можливості звуку на екранні як могутнього засобу естетичного 
впливу. І цьому в значній мірі сприяють новітні технології. Здається символічним, що останні роки 
зірки кінематографа по червоній доріжці для отримання чергового Оскара йдуть саме до кінотеатру, 
що носить ім’я Долбі. 

                                                      
1 Кавалерідзе, І. (2017). Мемуари. Драматургія. Публіцистика. Київ: Національний Центр Олександра 
Довженка. 
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STUDY OF THE GENESIS OF THEATER 
AND THEATRICALIZATION OF LIFE  
AS PHENOMENA OF EUROPEAN CULTURE 

Studies of the genesis of the theater and theatricalization of life show that these phenomena of 
European  culture  came  from  the  ancient  Greek mysteries, which were  dedicated  to Dionysus 
and Demeter. The process of transformation of these mysteries into the theater was promoted 
by the expansion of the functions of dialogue, which can be perceived as a primary element of 
the  ancient  drama.  Recognizing  the  dialogue  as  a  dramatic  element  allows  us  to  offer  a  new 
perspective on the theatricalization of life, namely, as one of the forms of “growth” of mankind 
from  the  primitive  myth:  from  mythological  consciousness  to  the  philosophical  method  of 
cognition, from the mysteries of mythological content to the art of drama and theater. 
Keywords: theater, theatricalization of life, culture, mysteries, mythology, drama, dialogue, 
history, philosophy. 

Погляд на деякі соціокультурні явища, інститути, процеси, як на театр, набуває все більшого 
поширення в гуманітарному дискурсі. Підвищена зацікавленість до театральності різних форм буття 
обумовлена, насамперед, стрімким «наступом» масової культури, який вносить зміни у зміст та 
характер видовищної комунікації, що, в свою чергу, призводить до нових форм побутування 
театральності. Крім того, сучасна культурна ситуація характеризується наростанням 
«неотрадиціоналізму», підвищенням уваги до досвіду попередніх епох, до актуалізації традицій 
в контексті сучасного життя. 

Втім, дослідження феномену театральності неможливе у відриві від дослідження витоків 
зародження театру. 

Тому дослідження генезису театру, як виду мистецтва, та театральності, як характеристики 
деяких видів діяльності людини за межами театру, є актуальними. 

Застосування концепту «театральність» до вивчення соціальних і культурних явищ стало 
настільки поширеним, що з’явилась пропозиція розглядати його як парадигму для дослідницького 
підходу1. Зовні цей підхід проявляється у застосуванні театральної термінології для опису різних 
нетеатральних явищ та процесів. Але імплементація театральної термінології тут не є самоціллю. 
Це лише інструмент, який дозволяє переключитися на іншу точку зору, на новий формат 
сприйняття. А інше сприйняття, в свою чергу, породжує й інше розуміння, й іншу інтерпретацію. 
Отже, створюються умови для появи нового знання. 

Даний підхід дозволив, наприклад, виявити деякі проблеми з понятійним апаратом 
в управлінні проектами, розкрити роль костюмних прикрас у візуалізації культурної ідентичності2, 
обґрунтувати театральність літературних та фольклорних трикстерів як засіб комунікації в рамках 
тексту та за його межами3. 
                                                      
1 Прокопович, Л.В. (2017). Театрализация социокультурной коммуникации: методологическое обоснование 
исследовательского подхода. ScienceRise, 7 (36), 29-32. 
2 Прокопович, Л.В. (2016). Визуализация культурной идентичности посредством костюмных украшений как 
форма театрализации повседневности. ScienceRise, 11 (28), 15-19.  
3 Прокопович, Л.В. (2017). Исследование театральности как черты коммуникативных функций литературных 
трикстеров. ScienceRise, 10 (39), 24-27. 
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Цей підхід можна розглядати, як «похідну» від соціокультурного аналізу, в якому, зазвичай, 
виділяють три основні аспекти соціального пізнання – соціально-філософський, соціологічний та 
антропологічний. Відповідно до цих аспектів виділяються й три рівня – загальнотеоретичний, 
соціально-науковий та конкретно-емпіричний1. 

Антропологічний аспект передбачає застосування методів: історичного, еволюціоністського 
та функціоналістського2. 

Історичний метод дозволяє розглядати життєві форми з точки зору історії ідей, звичаїв, форм 
мистецтва і т.д., охоплює ряд подій у хронологічному порядку. В комбінації з порівняльним 
методом та еволюціоністським він дає методологічний апарат для культурно-історичного методу. 
Саме цей метод дозволяє дослідити генезис театру та театралізації життя для більш повного 
розуміння природи цих культурних феноменів. 

Отже, мета даного дослідження – вивчення генезису театру та театралізації буття як 
феноменів європейської культури. 

Поява театру як виду мистецтва обумовлена творчим потенціалом людей, спроможних 
формувати свої уявлення про світ та своє місце в цьому світі, створювати та зберігати «ідеальну 
реальність», що наповнена символами, специфічними мовами і кодами, зрозумілими тільки їм. 

Як один з феноменів європейської «ідеальної реальності» театр з’явився в Древній Греції. Він 
виріс з містерій, які присвячувалися богам землеробства і плодючості землі – Деметрі, її дочці 
Персефоні, Діонісу. 

Містерії, присвячені Деметрі та Персефоні, проводилися в Елевсіні. 
Міфологічне підґрунтя цих містерій детально розібрав Джеймс Фрезер в книзі «Золота гілка». 

Аналіз обрядів він проводив, спираючись на гомерівський гімн Деметрі, в якому описані саме 
Елевсінські містерії (в Афінах подібні свята почали проводити значно пізніше). На думку 
Дж. Фрезера, поет надав не просто загальний опис заснування Евлесінських містерій, а «на більш-
менш туманній міфологічній мові він дав пояснення походженню окремих обрядів, які … були 
важливими складовими частинами свята Деметри» 3. У числі таких обрядів: 

– попередній піст для всіх неофітів; 
– факельна хода; 
– цілонічне неспання; 
– звичай саджати неофітів на сидіння, вкриті шкурою вівці; 
– вимога до неофітів зберігати мовчання; 
– використання лайливих слів та озвучення непристойних жартів; 
– урочисте прилучення до богині ковтком відвару з ячменю. 
До більш «глибокої таємниці» Елевсінських містерій автор відносить показ віруючим зжатого 

хлібного колосу. 
Все це дозволило не лише виявити зв’язок містерій з міфом, а й означити їх драматично-

символічний характер. 
Містерії, що присвячувалися Діонісу, щорічно проводились в Афінах. Під час цих свят хор 

«сатирів», вдягнених у козячі шкури, виспівував пісні (дифірамби), в основі яких лежали міфи 
діонісійського кола. 

В цьому, до речі, полягає одна з корінних відмінностей фіксації, збереження і побутування 
міфів в античній культурі від культури Сходу. В східних релігіях міфи «осідали» в священних 
текстах, які взялися трактувати жерці. 

Єгипетські жерці, наприклад, спромоглися всіх переконати у тому, що книги таємної мудрості 
дав їм бог Тот (котрого греки називали Гермесом Тричі Величнішим, або Гермесом Трисмегистом). 
Ці книги наглухо (герметично) зашифровані, щоб знаннями могли скористатися лише обрані. Так, 
оголосивши себе «обраними», жерці змогли зорганізуватись у могутню касту, яка монополізувала 
духовний розвиток населення. В Греції ж священних писань не було. Отже, не було й потреби 
                                                      
1 Резник, Ю.М. (2008). Социокультурный подход как методология исследований. Вопросы социальной теории, 
1 (2), 2, 305-328. 
2 Уайт, Л.А. (1997). Концепция эволюции в культурной антропологии. История, эволюционизм и 
функционализм как три типа интерпретации культуры. Антология исследований культуры. Интерпретации 
культуры, 1, 536-590. 
3 Фрэзер, Дж.Дж. (1980). Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Москва: Политиздат, 437. 
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у спеціальних, обраних тлумачах. Жерці (або іерофанти), наявність яких відмічається, наприклад, 
в культі Деметри1, були, скоріш за все, «розпорядниками свята»: вони головували на урочистостях, 
проводили ініціацію неофітів. 

Втім, вся грецька релігія була «близькою до народу». 
Греки сприймали своїх богів красивими, могутніми, але не всемогутніми. Грецькі боги, так 

саме як і люди, підкорювались закону вищої необхідності. Це приземляло грецьких богів, робило їх 
світ ближчим до людини: через напівбогів, культурних героїв 2. 

І особливо – через культ Діоніса, котрий як раз й поєднував в собі і риси напівбога (син Зевса 
та смертної жінки Семели), і функції культурного героя (навчив людей виноградарству і 
виноробству, прославився як засновник оргій). 

Культ Діонісу був розповсюджений по всій Греції в VII ст. до н.е., об’єднав в служінні богові 
всі суспільні стани і тому був глибоко демократичним. «Екстаз та екзальтація прихильників Діонісу, 
– зазначав О.Ф. Лосєв, – створювали ілюзію внутрішнього єднання з божеством і тим самим мовби 
знищували непрохідну прірву між богами і людьми» 3. 

Таким чином, культ Діоніса, посилюючи людську самостійність, знижував актуальність 
міфологічної складової. Тому міфи тут транслювались і трактувались у вільній атмосфері народної 
творчості. 

І тому не дивно, що серед пісень діонісійського циклу були не лише урочисті, але й веселі, 
глузливі. Й ті, й інші формували культову драму, в якій все більш виокремлювалась творчість 
конкретного автора – поета/драматурга. 

В Аттиці Діонісу були присвячені Великі, або Міські, Діонісії, до складу яких входили 
не лише урочисті процесії та хоровий спів сатирів, а й змагання трагічних та комічних поетів 
(проходили у березні-квітні); Ленеї, що включали виконання нових комедій (січень-лютий); Малі, 
або Сільські, Діонісії, під час яких повторювалися драми, вже зіграні у місті (грудень-січень)4. 

Так з обрядових пісень та ігрищ на честь Діоніса виросли три жанри древньогрецької драми: 
трагедія (букв. – пісня козлів), комедія та сатирівська комедія. 

Роком народження античного театру вважається 534 р. до н.е., коли афінський поет Феспід під 
час Великих Діонісій до хору додав одного з акторів-декламаторів, якого називали гипокрітом5. 
Декламатор (або «відповідник», «коментатор») мав можливість вступати в діалог з хором, 
зображати різних персонажів міфів. 

Згодом Есхіл додав до хору другого декламатора, а Софокл – третього. Декламатори вже 
могли спілкуватись не лише із хором, а й між собою, що зробило можливим драматичне дійство, 
не залежне він хору. 

Таким чином, діалог став свого роду драматичним першоелементом, який з часом отримав 
літературну обробку. А оскільки діалог передбачає наявність ще й міміки, дії, то все більш в ньому 
проявлялась акторська гра. 

Говорячи про діалог, як про драматичний першоелемент театральності, неможливо обійти 
увагою і той факт, що в древньогрецькій філософії також мали місце діалоги. Саме в цій формі 
Сократ викладав свої філософськи роздуми. Він не вважав за потрібне записувати ці думки, 
створювати книги. На думку Генріха Волкова, «в книгах живе слово та думка омертвлюються, 
предстають чимось незмінним, даним раз і назавжди, а це суперечить діалектичному чуттю 
Сократа»6. 

Сократ надавав переваги не затвердженню якихось постулатів та принципів, а самому процесу 
дискусії з конкретним співрозмовником. Співрозмовник може заперечувати, викривати слабкість 
аргументації і, як слідство, спонукати до пошуку нових доводів. Іншими словами, для Сократа 

                                                      
1 Козовик, І.Я., Пономарів, О.Д. (1989). Словник античної міфології. Київ: Наукова думка, 240. 
2 Прокопович, Л.В. (2007). Пояс Ипполиты. Труды Одесского политехнического университета, 1 (27),  
316-318. 
3 Лосев, А.Ф. (1991). Греческая мифология. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х томах. Москва: 
Советская энциклопедия, 1, 332. 
4 Лосев, А.Ф. (1991). Дионис. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х томах. Москва: Советская 
энциклопедия, 1, 381. 
5 Ирмшер, Й. (1994). Трагедия. Словарь античности. Москва: Эпис Лак, Прогресс, 583. 
6 Волков, Г.Н. (1986). Три лика культуры. Москва: Молодая гвардия, 48. 
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діалог на філософські теми – це не просто бесіда, а поєдинок. Або – конфлікт, як обов’язковий 
елемент гарної драматургії. Посиленої, до того ж, ефектним прийомом – іронією. Як зазначав 
К. Маркс, сократівська іронія виступає «в якості діалектичної пастки, за допомогою якої буденний 
здоровий глузд має вийти із свого закостеніння і дійти – не до самовдоволеного всезнайства, а 
до іманентної йому самому істини, – ця іронія є не що інше, як форма, що притаманна філософії в її 
суб’єктивному відношенні до буденної свідомості»1. 

Зовсім інший бік іронії Сократа висвітлює О.Ф. Лосєв: «…Його посмішки доводили до сказу, 
його на вигляд несподівані аргументи дратували і нервували найбільш моторних та напористих. 
Така іронія нестерпна. Чим можна осадити такого невловимого, крученого перевертня? Це ж сатир, 
смішний і страшний синтез бога і козла»2. 

Порівняння філософа із сатиром – ще один штрих до картини перебудови містерій в нові 
смислові форми. 

Мабуть, не випадково у судьбі та творчості Сократа так тісно переплелися його власна іронія і 
Іронія життя, трагедія і комедія. Не встигнувши ще як слід закріпитися в античній культурі, комедія 
стала причиною трагічного кінця великого філософа. Адже саме комедія Аристофана «Хмари» 
послужила обвинуваченням проти Сократа, яке було висунуто з фанатичною серйозністю 
у судовому порядку. Той факт, що в комедії Сократ показаний, як майстер «кривих промов», 
як софіст3, над котрими він як раз і глузував, не засмутив ані присяжних (яких було 500 осіб), ані 
суддів. 

Ученик Сократа – Платон, який був присутній на судовому процесі, зазнав такого сильного 
потрясіння, що задався питанням: «Як жити далі у суспільстві, яке карає за мудрість?». Це питання 
породило і питання про те, яким має бути суспільство, збудоване у відповідності до мудрості. Так 
народилась перша філософська утопія про справедливий суспільний лад, яка згодом суттєво 
вплинула на розвиток утопічних ідей у філософії та літературі4. 

Втім, і тут не обійшлося без драматургії. Цікаве спостереження зробив Д.В. Панченко5. 
Створивши образ своєї ідеальної «Держави», Платон, як справжній художник слова, не міг встояти 
перед спокусою показати його в припустимих обставинах та подіях. Цей мислений експеримент 
представлено у відомому діалозі «Тімей», в якому розповідається про війну між стародавніми 
утопічними Афінами і царями Атлантиди. Афіни тут наділені всіма рисами платонівського ідеалу: 
вони впорядковані, розумні, керуються філософами. І при цьому – відверто нудні. Тому, як замічає 
Д.В. Панченко, цінності, що складають ідеал, потребували доповнення у вигляді цінностей, що 
винесені за рамки ідеалу. Вони й склали образ Атлантиди. Тут і царська влада східного типу, і 
зовнішня розкіш, і морська могутність. Саме ці «цінності, що не увійшли до ідеалу», склали такий 
образ, що його блиск осліпив не лише романтиків всіх наступних часів (від Френсіса Бекона 
до сучасних «атлантологів»), а й навіть самого автора. Наступний твір Платона – «Критій» – 
присвяченій вже в основному Атлантиді. Про свої пра-Афіни він ледве згадує. Бо, як замічає 
Л.А. Мосіонжник, «про них все сказано»6.  

Можна лише додати – а якщо все сказано, то нема про що сперечатись, нема чого 
відстоювати, нема за що боротись. Нема місця конфлікту. Нема потреби у діалозі. Отже, нема й 
драматургії. 

А якщо про таку державу (або світ) нецікаво писати/читати, то й жити в ній нецікаво?.. 
Так чи інакше, але був ще один античний філософ, який підживлював свою «дослідницьку 

драматургію» їдкою іронією, – Діоген. Він теж часто використовував діалог як можливість зробити 
свою думку більш виразною. 

Принаймні, такої форми набували його суперечки з Платоном: і тоді, коли він топтав циновку, 
вигукуючи: «Топчу спесивість Платона!», і тоді, коли на твердження Платона про те, що людина – 

                                                      
1 Маркс, К., Энгельс, Ф. (1956). Из ранних произведений. Москва: Политиздат, 198. 
2 Лосев, А.Ф. (1969). История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. Москва: Искусство, 81. 
3 Ae-lib (2018). Арістофан. Хмари. <http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristophanes_clouds_ua.htm>  
(2018, травень, 15). 
4 Розова, Т.В. (1997). Утопія та сучасність. Одеса: Астропрінт. 
5 Панченко, Д.В. (1985). Платон и Атлантида. Москва: Наука, 124. 
6 Мосионжник, Л.А. (2004). Человек перед лицом культуры: Курс лекций. Кишинев: Высшая Антропологическая 
школа, 237. 
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це істота «двонога без пір’їв», приніс до Академії общипаного півня зі словами: «Ось людина 
Платона!»… 

Хоча Платон і називав Діогена «збожеволівшим Сократом»1, його епатажність навряд чи була 
самоціллю. Він також, як і Сократ, свою філософію підтверджував власним образом життя. 
Наприклад, ідею аскетизму він затверджував, мешкаючи у піфосі, зводячи до мінімуму всі побутові 
потреби. 

Всенародність і публічність тут теж мали місце. Не дивлячись на те, що, згідно з Діогеном 
Лаертським, філософ із Синопу залишив чотирнадцять праць та дві трагедії2, він часто читав 
філософські лекції на площах, ведучи, таким чином, діалог не лише з «колегами по цеху», а й 
із суспільством. 

Все це дає підстави припустити, що театральність стала однією з форм «виростання» людства 
з первісного міфу: від міфологічної свідомості – до філософського методу пізнання; від містерій 
міфологічного змісту – до мистецтва драми і театру. 

Так чи інакше, античний театр з самого початку був мистецтвом народним, яке з’явилось як 
необхідний елемент у соціальному та духовному житті людей. Про це свідчить не лише той факт, 
що древньогрецький театр був установою громадською, яка утримувалась за рахунок держави, але й 
те, що, незважаючи на появу професійних драматургів та акторів, паралельно існували і театри 
«самодіяльні». 

Наприклад, в Древній Греції міми (невеличкі сценки на побутові теми, сатиричні або 
пародійні) спочатку виконувалися селянами і мешканцями міст, а потім з’явилися бродячі трупи 
мімів. Вони обходились без вражаючих масок та пишних декорацій, виходили на скромні дерев’яні 
підмостки. Але ж були до того популярними, що їх мистецтво переступило кордони Еллади, ставши 
найулюбленішим видовищем в містах Середземномор’я. 

В грецьких колоніях на Сицилії в IV-III ст. до н.е. особливою прихильністю глядачів 
користувались і фліаки (от грец. phlýax – жарт) – веселі народні театральні вистави. Фліаки 
представляли собою аналог мімів, але з однією відмінністю – актори тут грали у масках. Вони 
пародіювали міфи, відомі трагедії та комедії, звертались до сюжетів, які брали з повсякденного 
життя3. 

В цілому, можна сказати, що з діонісійських містерій розвинулись дві ігрові форми буття – 
карнавал і театр. 

При цьому карнавал – це «видовище без рампи і без розділення на виконавців та глядачів. 
У карнавалі всі активні учасники, всі долучаються до карнавального дійства. Карнавал 
не споглядають і, строго говорячи, навіть не розігрують, а живуть в ньому, живуть за його законами, 
поки ці закони діють, тобто живуть карнавальним життям»4. 

Але ж театр завжди передбачає наявність актора і глядача. 
Відповідно, коли і карнавал, і театр «виходять» за межі власне карнавалу і театру, тобто 

у життя, в різні соціальні сфери, то зберігають ці свої визначальні властивості. 
Тобто театралізація виникає у житті лише тоді, коли з’являються умовний «актор» і умовна 

«публіка» (або не умовна). 
Висновки. В результаті дослідження генезису театру, як виду мистецтва, та театральності, як 

характеристики окремих нетеатральних видів людської діяльності, можна зробити такі висновки: 
1. Джерелом театральності як одного з феноменів європейської культури є древньогрецькі 

містерії, які присвячувались богам землеробства та плодючості землі – Деметрі, Персефоні, Діонісу. 
Ці містерії породили дві ігрові форми буття – театр і карнавал. 
Процесові трансформації містерій у театр сприяло розширення функцій діалогу, який можна 

вважати драматичним першоелементом цього явища. 
2. Оскільки діалог був й однією з форм філософських роздумів древньогрецьких мислителів, 

то слід визнати наявність драматичного першоелементу і в античній філософії. 
                                                      
1 Элиан, К. (1963). Пестрые рассказы. Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР. 
2 Лаэртский, Д. (1986). О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва: Мысль. 
3 Ярхо, В.Н. (ред.) (1995). Античная культура: литература, театр, искусство, философия, наука.  
Словарь-справочник. Москва: Высшая школа. 
4 Бахтин, М. (2010). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Рабле и 
Гоголь (Искусство и народная смеховая культура). Москва: Языки славянских культур. 
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3. Визнання діалогу драматичним першоелементом дозволяє запропонувати новий погляд 
на театральність. Театральність стала однією з форм «виростання» людства з первісного міфу: від 
міфологічної свідомості – до філософського методу пізнання; від містерій міфологічного змісту – 
до мистецтва драми і театру. 
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FORMATION OF THE SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL 
PRINCIPLES OF BYZANTIUM’S MILITARY 
ACTIVITIES IN THE EARLY XII CENTURY 

The  article  deals with  the  formation  of  spiritual  and  ideological  foundations  of  the  Byzantine 
military activity based on historiographical  analysis of  scientists’ works and published  sources. 
Such  activities  of  Byzantine  population  in  the  military  area  naturally  found  its  justification 
in religion – Orthodox Christianity as opposed to other world religions – Islam, Christianity is the 
key feature of  its  ideology. Since the second half of the VI – early XII centuries, autochthonous 
agrarians  who  professed  Orthodoxy  come  to  replace  the  professional  warriors  in  Byzantium. 
They  eventually  replaced  the military mercenaries  completely.  Formation  of military  ideology 
traditionally contributed to the appearance of «military cults» that should be seen as a result of 
the development of spiritual and  ideological principles of military activity of Byzantine society. 
Three main military  rites  reflect  an  evolution  of  spiritual  and  ideological  principles  of military 
activities;  these rites are arranging  in chronological order. The second appears under different 
names in VII century, and the third is treated as a consolidated version of the popular traditions 
and  Orthodox  Christianity  (Byzantine  orthodoxy). Warrior  image  also  changes  in  the  ideology 
of the Byzantine Empire from the mid VII century, when cavalry begins to play the leading place 
in  the  Byzantine  army,  so  warrior‐horseman  becomes  a  symbol  of  the  Byzantine  state’s 
defender. Three main military rites reflect an evolution of spiritual and ideological principles of 
military activities; these rites are arranging  in chronological order. The first appears at the end 
of VI  –  in  the  early  VII  centuries  and  are  named  after  Emmanuel, Mother  of  God,  Archangel 
Michael and  Jesus Christ. Warrior  image also changes  in  the  ideology of  the Byzantine Empire 
from the mid VII century, when cavalry begins to play the leading place in the Byzantine army, so 
warrior‐horseman becomes a symbol of the Byzantine state’s defender. 
Keywords: basileus, military cult, stratioti (strateia), femna, merarsh, tagmarsh. 

 
INTRODUCTION 
The spiritual history of any state is unique and inimitable, its study is complicated by number 

of factors. The medieval worldview remains unsolved mystery for scientists. The lack of systematic study 
and detailed analysis of modern researchers’ published works slow down the disclosure of secrets of the 
ancient world. This is particularly true about Byzantium during the second half of the VI – the beginning 
of XII century, which spiritual and ideological principles of formation not covered in the scientific 
literature. 

Formulation of the problem. The Byzantine Empire was a core for the formation and development 
of other medieval states, their political, social, cultural and economic life, in its historical development. 
The presence of powerful military forces is a key aspect for the existence of the medieval states and that is 
why the militarization of development’s spheres of then Byzantine society had to find not only its practical 
but also an ideological justification. 

 
DISCUSSION 
Consideration of given problem seems to be well-timed, as the militarization of the Ukrainian state at 

the present stage causes contradictory views of the average Ukrainians, scientists and the public due to 
events in the East. We must keep in mind the lessons from the past and define our own unique historical 
path and today’s realities to avoid those mistakes in diplomatic, political, military and spiritual spheres, 
which we could have avoided considering historical experience of the Byzantine Empire. 

Connection of author’s work with important scientific and practical tasks. Studies of the formation of 
spiritual and ideological foundations of the Byzantine Empire would make it possible to expand the circle 
of scientific researches in terms of coverage of specific topics about this medieval state. Many «white 
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spots» in its formation and development caught the attention of researchers, especially in the early 
XX century. That is why the number of bizantological scientific publications is constantly increasing now. 

Analysis of recent research and publications. This issue is not new to the national historical science. 
It is appropriate to single out the areas of scientific research, which have become a priority in recent years. 
While highlighting the formation of Justinian’s tax policy, K. Bardola briefly examines the spiritual world 
and worldview of Byzantium’s inhabitant1. S. Bakhrushin, O. Lugova, O. Mustafin chose the diplomacy 
of the empire as an object of their research, which certainly had a significant impact on the development 
of military ideological principles of the state2. A. Domanovsky and Ju. Chornomorets analyze the sources 
of spiritual history of early Byzantium, their semantic content, information saturation3. O. Velkovska, 
L. Bychkova, V. Lazarev, G. Litavrin, V. Omelchuk, V. Piensky, T. Rice, M. Vait consider Byzantium’s 
cultural and everyday life in their works4. O. Drondel, K. Sorochan, K. Khvostova studied the features 
of social organization in this country and the legal status of certain categories of the population5. When 
preparing this article we have used certain general works on the history of Byzantium written by 
G. Ostrogorsky, Z. Udaltsov, F. Uspensky6. S. Kashlyak, V. Kuchma, F. Osares find out the organization, 
military status, their rights and obligations, scouting activities7. However, there is a lack of complex study 
in a scientific literature, whose purpose would be exploration of spiritual and ideological principles of the 
formation of early Byzantine troops. 

The source basis of this research was historical treatises and epic works. Treatises, written 
by Constantine VII Porphyrogennetos, Nikephoros Bryennios the Younger, G. Kedrin, Procopius 
of Caesarea, Anna Komnene, and Emperor Mauritius’ «Strategikon» were quite informative for studying 
                                                      
1Бардола, К.Ю. (2002). Налоговая политика императора Юстиниана І. Вісник Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, 566, 34, 34-45. 
2 Бахрушин, С.В. (2009). Византийская дипломатия История дипломатии. Москва: Высшая школа, 109-116; 
Луговий, О.М. (2008). Роси та варани у Візантії Х-ХІІ ст.: формування та структурна роль найманого 
військового контингенту. Одеса: Феникс, 25; Мустафін О.Р. (2014) Справжня історія середніх віків. Харків: 
Фолио, 285. 
3 Домановський, А.М. (2012). Відтворення віртуальної Візантії, або Василевс. «De administrando 
«Візантійською цивілізацією» засобами Інтернету». Методичний вісник історичного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 10, 7-19; Чорноморець, Ю. (2015). Візантійські 
та візантологічні наративи, чому і як потрібно їх деконструювати? Слово і час, 3, 79-86. 
4 Вриенний, Н. (1997). Исторические записки. Библиотека произведений античных и византийских авторов 
<http://myriobiblion.byzantion.ru/Nic.htm> (2018, June, 10); Лазарев, В.Н. (1970). Новый памятник станковой 
живописи ХІІ в. и образ Георгия в византийской и древнерусской иконописи. Русская средневековая 
живопись: статьи и исследования. Москва: АН СССР; Ин-т истории искусств Министерства культуры СССР, 
55-102; Литаврин, Г.Г. (1997). Как жили византийцы. СПб.: Алетейя, 256; Омельчук, В.В. (2014). 
Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії. Київ: Золоті ворота, 
576; Пенской, В.В. (2006). Справедливые и несправедливые войны в византийской традиции (на примере 
болгаро-византийских войн). Мир Византии: материалы международного научного семинара (г. Белгород,  
27-28 октября 2006 г.), 89-98; Райс, Т. (2006). Византия. Быт, религия, культура. Москва: Центрполиграф, 
255; Мельникова, Е.А. (1986). Славяне и скандинавы Москва: Прогресс, 416; Velkovska, E.V. (2001). Funeral 
Rites according to the Byzantine Liturgical Sources, Dumbarton Oaks Papers, 55, 21-51; Omelchuk, V.V. (2014). 
The bishops and episcopal acts in the system of church government of the Byzantine Empire. EMIT, 3, 1, 29-33; 
White, M.A (2004). Byzantine Tradition Transformed: Military Saints under the House of Suzdal. The Russian 
Review, 63, 493-513.  
5 Дрондель, О.В. (2013). Перші зародки та становлення фемного устрою у Візантійській імперії. Науковий 
діалог «Схід-Захід»: матеріали II всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю 
(м. Бахчисарай, АР Крим, 12 жовтня 2013 р.). Бахчисарай, Дніпропетровськ III, 185-189; Сорочан, К.С. (2013). 
Про ювелірів та їхню спеціалізацію у Візантії ІV – ІХ ст. Археологія, 1, 85-96; Хвостова, К.В. (2003). 
Социальная информация в общественных отношениях в Византии. Вопросы истории, 11, 52-61. 
6 Острогорський, Г. (2002). Історія Візантії. Львів: Літопис, 608; Удальцова, З.В. (1974). Идейно-политическая 
борьба в ранней Византии. Москва: Наука, 351; Успенский, Ф.И. (1996). История Византийской империи  
VI-IX вв. Москва: Мысль, 827. 
7 Кашляк, С.Г. (2008). Идеология воинского сословия Византийской империи (VII-XII вв.). Сайт Владимира 
Коваленко <https://sites.google.com/site/rasamahlab/ogorod-starogo-barsuka/stati/ideologia-voinskogo-soslovia-
vizantijskoj-imperii> (2018, June, 10); Кашляк, С.Г. (2008). Образ воина в искусстве и исторической литературе 
Византии. Архив научных публикаций <http://www.rusnauka.com/26_ssn_2008/istoria/35096.doc.htm>  
(2018, June, 10). 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 120

our chosen topic. The image of the warrior described in details the epic works analyzed by us, including 
the epic «Digenas Akritas»1. We are able to identify holistic look of an early Byzantine warrior, features 
of his character, especially worldview, due to source basis of this work. 

The purpose of scientific exploration is to analyze the features of the spiritual history 
of Byzantium in line with the militarization of all spheres of its public life. Therefore, the objectives 
of this article are: 

– definition of the main features of the image of the roman warrior as a precondition for increasing 
social prestige of military career; 

– strengthening of religious education in the system of military formations of the Byzantine Empire; 
– role of the church as a socio-humanitarian institute in the formation of Byzantine troops’ 

worldview; 
– spreading of military cults as a reflection of the general militarization of Byzantine society; 
– formation of ideological values of Byzantine warriors in the context of the humanitarian 

development of the spiritual and religious culture of Byzantium. 
The article describes peculiarities of spiritual and ideological foundations of the Byzantine Empire, 

which laid the foundation of its military activities during ancient and medieval history. 
Chronological boundaries of the study cover the period during IV-XII centuries, which is 

traditionally viewed as a period of formation and prosperity for the Byzantine Empire. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Militarization of public daily life of early Byzantium was a natural phenomenon for all states of that 

time, because constant military actions, the presence of numerous armies, battles for territorial boundaries 
constituted a mandatory component of their activities. It is known that the military administration closely 
watched the troops’ devotion to religion, and so that the unbelievers, who were many in the army, were 
baptized. Emperor Theodosius II issued a decree in 416 according to which pagans had to leave the service 
in the Roman army at all, and only Christians had the right to serve2. The heads of the Byzantine Empire 
realized a need for such a system of military education, training, worship the aim of which would be 
the warrior who defends the country not only due to the mercantile reasons but also for its internal beliefs, 
and contribute to its political, territorial, economic and cultural power3. S. Kashlyak rightly remarked: 
«The eastern border of the empire consists mainly of poly-ethnical community of people bound by common 
fate and who are in a state of permanent war. Related interconnected families and family groups of the 
military elite are the leaders of border troops»4. A separate social subgroup formed because of this, which 
members will have military and administrative positions in the Byzantine provinces later. Moreover, there 
are known facts of peculiar rites of initiation when a warriors had to approve themselves in the hunt with 
a spear to a big predator. We follow the display of that brave warrior’s image in literature, art, architecture 
of that time Byzantium. 

The valor, courage, patriotism were the key elements of the ideology of «perfect soldier» at that 
time5. Moreover, the image of the warrior supposed to have a status of winner-emperor and a role model, an 
example of a higher level of military skill6. The researchers, however, point to the lack of so-called 
«fighting rage», «aggression» in the activity of Byzantine soldiers. However, with time, the image of the 
soldier was changing in the ideology of the Byzantine Empire, especially from the middle of VII century. 
This can be explaine by new, leading role of cavalry in military tactics and strategy. Therefore, the image 

                                                      
1 Сыркин, А.Я. (перевод) (1960). Акрит Дигенис Москва: Литературные памятники, 136. 
2 Пенской, В.В. (2007). Справедливые и несправедливые войны в византийской традиции (на примере  
болгаро-византийских войн). Мир Византии: Материалы международного научного семинара (г. Белгород,  
27 – 28 октября 2006 г.), 90-91. 
3 Бичкова, Л. (2002). Національна українська специфіка розвитку візантійських кольористичних традицій. 
Слов’янський збірник. Полтава, 1, 110. 
4 Кашляк, С.Г. (2008). Образ воина в искусстве и исторической литературе Византии. Архив научных 
публикаций <http://www.rusnauka.com/26_ssn_2008/istoria/35096.doc.htm> (2018, June, 10). 
5 Чорноморець, Ю. (2015) Візантійські та візантологічні наративи, чому і як потрібно їх деконструювати? 
Слово і час, 5, 81. 
6 Бардола, К.Ю. (2002). Налоговая политика императора Юстиниана І. Вісник Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, 566, 34, 39. 
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of warrior- rider becomes a symbol of the empire’s protector1. Then, later, from the second half 
of XII century we can observe significant changes in the ideology of the military aristocracy. Alexios 
Komnenos offers to Gregory Pakourianos to stand against Emperor Nicephorus III and his favorites. He 
said it better to die in battle as a brave warrior than to endure suffering. A blind faith and submission to the 
emperor that take place in the time of early Byzantium, were replaced later by a desire to ensure optimal 
conditions for life and military service in the Byzantine Empire2. 

Experts believe that image of the «perfect soldier» did not come by accident. Byzantine culture 
creates his features, mentality, character, temper. We must note that it is not fully and does not always 
reflect reality, not only in Byzantium, but also in other countries. However, the image of the «perfect 
soldier» was well maintained, though it was different from the real-life soldiers. 

Let us follow the examples of successful image of warrior in the cultural heritage of Byzantium. 
Known Nikephoros Bryennios portrays the ideal image of a military aristocrat in the face of the Emperor 
Alexis in the «Historical notes». Anna Comnene gives a description of him: «... prudent, moderate like 
gymnasts and warriors.» She describes the militaries as strong, tall, beautiful men, who followed 
moderation in food and drink and were in a good shape. Military heroism occupied a significant place in the 
historical literature, we can note great interest to the achievements of Byzantine emperors and military 
exploits3. 

During the reign of the Komnenos dynasty a role of religions rites increased, they served to the holy 
warriors, as Saint George, Theodore Stratelates, Theodore of Amasea, Demetrius of Thessaloniki and 
others. They first appeared on coins of Byzantium. At the same time (at Michael I Komnenos’ time), their 
role is growing at Suzdal Rus’ that strongly showed their commitment to Byzantium4. It was habitually for 
an early medieval Scandinavian mercenary to wear a cross on his chest along with Mjölnir. One and the 
same masters of filigree decorated a crucifix and a golden «Thor hammer». 

Vikings mercenaries and Byzantium soldiers were superstitious people, they had a multicultural 
environment and they were engaged in dangerous military affairs that were associated with the risk of their 
life5. 

The description of a Byzantine warrior can be found in literary works, including epic. The features 
of Byzantine soldiers are courage, professionalism, weapon skills, moreover, these warriors were well-
educated, were playing musical instruments6. For example, the epic hero Digenes Akritas is able to play the 
cittern and always well dressed, that emphasizes his good artistic taste. Similar images of Byzantine 
soldiers are taking place in the works of Constantine Porphyrogenitus7. According to contemporary 
historical sources, warrior’s image was supplemented by traits like might, allegiance, military justice since 
the XI century, which the authors endowed their soldiers, invincible in battle and in love. Researchers trace 
the formation of stereotypes of military behavior based on the material of epic «Digenes Akrita», Byzantine 
epic works «the Song of Armouris and Digenis Akrites», «O Ksanphine»8. We can talk about the unique 
features of Byzantine warrior and soldier, which is called «apella-spy». It is noted that he is noble, acting in 
accordance with the so-called «code of honor», he has compassion, even showing respect to the opponent9. 
This soldier will never beat lying person, he will never treacherously attack from ambush and fled from 
the battlefield. This soldier cares about his good reputation and what others think about him, he maintains 
                                                      
1 White, M.A. (2004). Byzantine Tradition Transformed: Military Saints under the House of Suzdal’. The Russian 
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his authority. Thoughts that he can win the fight by attacking his enemy unexpectedly, are inadmissible1. 
In fact, it is necessary to speak about the ethics of a warrior-aristocrat. 

At the same time, another type – apella (apelatai) – can choose different behaviors. His main activity 
is to fulfill his task and to stay alive in any possible way. If there is such a need, he will not behave nobly 
with an enemy, attacking from ambush, using cavalry to defeat infantry, attacking when there is significant 
numerical superiority2. Thus, apella (Filopapa, Kinnam and Ioannikis) assure Digenes that it is not in their 
rules to attack a lone adversary. However, when Digenes defeated one of them, the other did not hesitate to 
rush to the infantry. It is important that we found the data telling us that sometimes some epic heroes are 
similar to the apelatai by their behavior. The hero of epic song «O Ksanphine» met his enemy Saracens 
who killed his son Basil, and killed his enemy while he slept without any hesitation. But this is a further 
chronological period when the image of the warrior is controversial and ambiguous, it combines 
rationalism, pragmatism, common sense and a desire to stay alive with those virtues that were characteristic 
of the early Byzantine warrior’s image3. 

Artworks, iconography, pictures on the platters contain many images of emperors and soldiers who 
receive God’s blessing. They are a source for studying of soldiers’ clothes of those times. So, we know that 
the basic clothing for the military is a long tunic with a slit around the neck, it is considered an uniform 
of Byzantine cavalry4. Headgear is called kalimavkion. Three gems are its crown and the massive twisted 
hoop is its stand. Despite the similarities, the boys’ crowns are different from the known royal crowns 
(Constantine IX Monomachos, Roger II of Sicily). There is no pearl cross that crowns coronal and no 
strings of pearls and precious stones on the temples. Boys’ kalimavkion decorated by floral ornament 
instead of inlay of precious stones. Researchers compared the image of Digenes on bowls of XII century 
with the iconography of Basil II and revealed similarities5. Thus, both secular and church art extol the 
warrior-protector of the country, and, in our opinion, it had a powerful and very reasoned ideological 
background. 

We should indicate that the basic ideological principles of Byzantium were not only the virtues 
of military plan, but also a need to be educated to subordinate its power to the principles 
of reasonableness and rationality. The representatives of this group are patrons of art (in the future, 
approximately from the XII century), when the military elite heads this country. This is why the military 
ideology bearers are the representatives of military segments, who are actively applying religious 
principles to implement their goal – the formation of a powerful army. There were common military cults 
arising from the VI century and evolving during the existence of the Byzantine Empire (the first of them 
– Emmanuel, Mother of God, Archangel Michael and Jesus Christ, the second group – Saint George, and 
the latest cult strengthened their position through the images of epic heroes)6. Such images are tracked in 
Byzantine iconography and indicate that the image of the emperor embodied a collective image of fighter 
against infidels in spreading Christianity. Emperor-triumphant depicted as a warrior with sword and spear 
in hand at a symbolic gold background, he has a stemma on his head and there are the conquered infidels 
at the bottom of icon. There are three images of saints around the figure of the emperor as a sign of 
patronage for a struggle and victory over enemies (miniature from the Psalter of Basil II)7. In addition, 
warrior image undergoes changes in the ideology of Byzantium from the middle of VII century, since 
cavalry occupies a leading role. As a result, the image of warrior-horseman becomes a symbol of the 
empire. Procopius of Caesarea, Mauritius and Byzantine Anonymous described in some details 
the Byzantine cavalry of VII – VIII centuries. The warrior goes to the battle in all his glory. Mauritius 

                                                      
1 Бахрушин, С.В. (2009). Византийская дипломатия История дипломатии. Москва: Высшая школа, 110. 
2 Удальцова З. В. (1974) Идейно-политическая борьба в ранней Византии. Москва: Наука, 209. 
3 Сыркина, А.Я. (перевод) (1960). Дигенис Акрит, Москва: Литературные памятники, 34. 
4 Острогорський, Г. (2002). Історія Візантії. Львів: Літопис, 608; Удальцова, З.В. (1974). Идейно-политическая 
борьба в ранней Византии. Москва: Наука, 276. 
5 Дрондель, О.В. (2013). Перші зародки та становлення фемного устрою у Візантійській імперії. Науковий 
діалог "Схід-Захід" : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Бахчисарай, АР Крим, 
12 жовт. 2013 р.), III, 185. 
6 Райс, Т. (2006). Византия. Быт, религия, культура. Москва: Центрполиграф, 187. 
7 Лазарев, В.Н. (1970). Новый памятник станковой живописи ХІІ в. и образ Георгия в византийской 
и древнерусской иконописи. Русская средневековая живопись: статьи и исследования. Москва: АН СССР; 
Ин-т истории искусств Министерства культуры СССР, 55. 
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wrote in his «Strategikon»: «The more convincing stratioti looks in full armor, the more ... fear is 
reinforced against the enemy»1. 

It can be said without exaggeration that religious education was a part of the Byzantine army 
training2. We find the data that we can speak about the functioning of the military cults based on Orthodox 
Christianity only from the time of Emperor Heraclius I, when hostilities with Persian Empire were active3. 
Soldiers were baptizing before entering a battlefield, praying together with the priest, repeating the words 
«Lord have mercy» at the command of stratig, then saying on the march of the Emperor «God is with us!»4. 
Merarsh consecrated standarts; tagmarsh was responsible for praying5. The soldiers who died in battle were 
buried according to the appropriate rite (funeral can be divided into three parts: (a) in the chamber, washing 
and dressing the body, (b) at the church, funeral service and (c) at the cemetery, burial; those who survived 
were grateful to the Lord in their prayers. Church, as an important socio-humanitarian institution, 
functioned synchronously with the state in a civilian life and also ensuring the country’s defense (remember 
the importance of border monasteries)6. 

This image of the ideal soldier turns to a humanistic image of warrior, which is a vital character with 
needs and problems of his time. 

Considering the above-mentioned material, it is necessary to focus on the important mission that 
religion served in the form of Orthodox Christianity, it managed to form a consolidated community that is 
aware of its difference from another similar group – Romans community. The latter treated enemies of the 
faith moderately, as all the others who might threaten them (scientists confirm the absence of fanaticism in 
the education of loyal warriors)7. 

The military ideology of the Byzantine Empire was created by the professional military communities 
of the Empire’s contact zones, and based on the national ideology which is expressed as the Orthodox 
confession firstly, as the recognition of the supreme power of basileus secondly, and the use of the Greek 
language as «a means of international communication». No wonder the Byzantine cultural phenomenon is 
considered as «open» to other communities. 

 
CONCLUSION 
Thus, the spiritual life of Byzantium developed under the influence of deep ideological 

contradictions, however, it allowed formulating effective spiritual and ideological foundations of the 
state. The article proved that the establishment of a system of Christian philosophy, the evolution of the 
structure of Byzantine society took place as opposed to philosophical views and ideology of the ancient 
society, that comes to a successful combination of pagan Hellenic and Orthodox Christianity. Byzantium 
appeared on the background of these ideological disputes. Byzantine period is characterized by a strong 
system of values, moral standards that were the components of education of courageous warrior able to 
protect their country, contribute to its strengthening, expanding the borders etc. Of course, the military 
ideology of the IV – XII centuries formed under the influence of foreign events. We found that military 
ideology gradually changed due to differences in the organization of the Byzantine army. Thus, since 
the second half of VI – early VII centuries agrarians come to replace the trained and professional militaries. 
They were professing Orthodoxy, were fighting and were engaging in agriculture. This social group 
in Byzantium was called strateia and eventually they completely replaced the military mercenaries. 
                                                      
1 Кучма, В.В. (издатель) (2004). Стратегикон Маврикия. СПб: Алетейя, 57. 
2 Кучма, В.В. (2002). Военная организация Византийской империи. СПб: Алетейя, 426. 
3 Мустафін, О.Р.(2014). Справжня історія середніх віків. Харків: Фоліо, 256. 
4 Кучма, В.В. (1979) Византийские военные трактаты VI – X вв. как исторический источник. Византийский 
временник. Москва: Наука, 40, 73. 
5 Осарес, Ф. (2007). Византийская армия в конце VI в. ( по «Стратигикону» императора Маврикия). СПб: 
Res Militaris, 83. 
6 Velkovska, E.V. (2001). Funeral Rites according to the Byzantine Liturgical Sources. Dumbarton Oaks Papers, 55, 
37; Omelchuk, V.V. (2014). The bishops and episcopal acts in the system of church government of the Byzantine 
Empire. EMIT, 3, 1, 30; Омельчук, В.В. (2014). Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин 
у Візантійській імперії: Київ: Золоті ворота, 247-248.  
7 Литаврин, Г.Г. (1997). Как жили византийцы. СПб.: Алетейя, 154; Домановський, А.М. (2012) Відтворення 
віртуальної Візантії, або Василевс. «De administrando «Візантійською цивілізацією» засобами Інтернету». 
Методичний вісник історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
10, 10. 
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Formation of military ideology has traditionally resulted in the emergence of «military cults» which should 
be considered as a successful outcome of the assimilation of spiritual foundations of Byzantine society. 

Three main military rites reflect an evolution of spiritual and ideological principles of military 
activities; these rites are arranging in chronological order. The first appears at the end of VI – in the early 
VII centuries and are named after Emmanuel, Mother of God, Archangel Michael and Jesus Christ. The 
second appears under different names in VII century, and the third is treated as a consolidated version of the 
popular traditions and Orthodox Christianity (Byzantine orthodoxy). Warrior image also changes in the 
ideology of the Byzantine Empire from the mid VII century, when cavalry begins to play the leading place 
in the Byzantine army, so warrior-horseman becomes a symbol of the Byzantine state’s defender. 

Thus, religion – Christianity (Eastern Rite), Orthodoxy – is a key feature of the ideological 
justification of activities of the Byzantine population in the military service. Let us not forget that a priority 
geopolitical problem was a confrontation with the countries of the «Islamic world», that is why a kind of 
inciting hatred or just inculcation of hostility to members of other religions gradually takes its place among 
the ideological principles of military activities. Therefore, there was naturally tremendous ideological 
influence of religion on the minds of the population in the distant period of antiquity in Byzantium as well 
as ideological and worldview system of military training of protection of senior officials of Roman Empire, 
and it is now used in the modern world. 
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NEW SCREEN MEDIA AS AN AREA  
OF CULTURAL CREATIVITY 

The paper aims to investigate the screen media, as a means of forming a new model of human 
behavior.  The  article  discovers  that  the  development  of  screen media  from  cinema  to mobile 
devices  has  led  to  the  transition  from  mass  receptive  screen  experience  to  an  individual 
receptive  screen  experience.  The  article  also  determines  that  the  development  of  interactive 
screen  media,  social  networks,  and  mobile  applications  has  formed  a  strategy  of  the  active 
participation of a person (user)  in the creation of the screen culture. The article notes that the 
strategy  of  active  participation  is  implemented  through  new  screen  media  (animated  GIF‐
images, video essay and video poetry)  that best correlate with modern principles of creativity: 
the value of creative and economic independence, the free exchange of information and access 
to the use of the worldwide cultural archive. 
Keywords: screen culture, screen media, gif, video essay, video poetry, creativity, 
individualization. 

Постановка проблеми. Сьогодні екранні засоби відіграють значну роль практично у всіх 
сферах соціального буття. Прийнявши ефективність екранну, як інформаційного засобу, суспільство 
з часом все більше стало залежати від екранного простору. У результаті чого, стало можливо 
говорити, про екранну культуру – систему актів (моделей поведінки), об’єктів (речей і творів), ідей 
(уявлень, знань) та почуттів (позицій, цінностей), які формуються внаслідок дії екранних медіа. 
Екранні медіа у цій системі є визначальними, тобто такими, що детермінують інші складові частини. 
Тому поява нових медіа чи видозміна «старих» медіа призводять до нових культурних ситуацій. 
І саме сьогодні внаслідок дії екранних медіа сформувались ситуація, пов’язана з новою позицією 
людини, як учасника екранної культури. 

Аналіз досліджень та публікацій. М. Маклуен був першим, хто звернув увагу на те, що 
медіа, у тому числі й екранні, здійснюють вплив, головним чином, через принципи свого 
функціонування, а не через повідомлення, які вони передають1. М. Горкгаймер та Т. Адорно 
визначили, що принцип функціонування кіно та телебачення приводять до масового програмування 
свідомості. Через єдність стилю екранні твори кіно та телебачення досягають впровадження 
механізованої розваги, що формує у людини пасивну модель поведінки, тамує прагнення 
до радикальної зміни стану речей2. Як результат виникає модель «одновимірної людини» – людини 
маси. Протилежну точку зору мали П. Уїліс та Д. Фіске. Д. Фіске піддав критиці твердження, що 
масове споживання творів екранних медіа є автоматичною, пасивною діяльністю3. А П. Уїліс 
пропагував те, що він називав «обґрунтованою естетикою». «Обґрунтована естетика» є процесом 
здійснення людиною власного символічного тиску під час споживання – принесення свого досвіду, 
                                                      
1 Маклюэн, М. (2003). Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва: Канон-пресс, Кучково поле, 10. 
2 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. (1997). Диалектика Просвещения. Москва: Медиум, Ювента, 162. 
3 Fiske, J. (1989). Understanding Popular Culture. London: Unwin Hyman, 31. 
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своїх почуття, своєї суспільної позиції під час культурних контактів1. Ж. Бодрійяр, у свою чергу, 
стверджував, що ситуацію масового впливу медіа, у тому числі екранних медіа, не можна змінити 
поки вони функціонують на принципі односторонньої передачі повідомлень2. Саме тому актуальним 
буде дослідження сучасного етапу розвитку екранної культури, адже сьогодні існують екранні 
медіа, що функціонують на принципах зворотного зв’язку, а, також, такі, що дозволяють людині 
створювати власні повідомлення. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати як сучасні екранні медіа та нові екранні 
форми сформували активну рольову позицію для людини у сфері екранної культури. 

Виклад основного матеріалу. Екранна культура розпочалась із виникнення кінематографу, 
який сформував масову практику фізично пасивного перегляду фільму в кінозалі разом з іншими 
людьми. Телебачення перенесло цю практику з кінотеатру у вітальню, залишивши при цьому 
масовий ефект. Кожну передачу, яку людина дивилась, вона дивилась не сама, а разом з іншими 
людьми, які дивились ту же саму передачу у той же час у своїх домівках. Відео арт, на противагу 
кінематографу та телебаченню, запропонував індивідуальний рецептивний екранний досвід. Екран 
відео арту функціонував, як форма картинної площини і передбачав не масову, а індивідуальну 
практику взаємодії. Проте, у повній мірі, екранний досвід став індивідуальним тільки з появою та 
поширенням комп’ютера, мобільних пристроїв та розвитком мережі Інтернет. 

Якщо екран телебачення був «сімейним екраном», то екран комп’ютера, смартфона та 
планшета став екраном окремого індивіда. Особливості Інтернету, у свою чергу, сприяли 
розповсюдженню і широкому вибору екранної продукції. У результаті людина отримала можливість 
дивитися відеопродукцію, там і у той момент часу, коли це їй зручно і коли вона цього бажає. 
Момент екранної взаємодії став відноситись не до часу події, як це було у випадку 
з кінематографом, не до визначеного графіку, як це було у випадку телебачення, а до ініціативи 
кожної окремої людини. Індивідуалізації, також, сприяла швидкість доступу до екранної продукції. 
Якщо сьогодні у східній частині світу цей процес здійснюється, головним чином, за допомогою 
піратських торент-треккерів, то людина західного світу отримує широкі можливості наповнення 
своєї буденності за допомогою таких потокових відеосервісів, як «Netflix», «Hulu», «Amazon» тощо. 
Особливість цих засобів полягає у швидкості отримання візуального контенту і можливості, 
фактично, моментально замінити один продукт на інший. Тобто, якщо глядачу не сподобається 
фільм чи серіал він зможе, у той же момент, замінити його. Також, глядач може створити свій 
власний медіа профіль, тобто фактично сформувати персональний відеоканал, що складається з тієї 
продукції, яку вибере він сам. Крім того, глядачі мають значний вплив на створення самої екранної 
продукції, адже коли сьогодні потокові відео сервіси випускають продукцію, то звертають особливу 
увагу на уподобання своїх користувачів. Уподобання потокові відеосервіси визначають 
за допомогою алгоритмів збору інформації про користувачів – сукупності всіх їхніх дій під час 
користування сервісом, а також за допомогою системи оцінки екранних творів. 

Група інженерів «Netflix» провела рік, створюючи глобальну систему рекомендацій, яка 
базується на звичках перегляду певних тем, жанрів та видів екранних продуктів з усього світу. Віце-
президент «Netflix», К. Гомес-Урібе говорить, що тепер, навіть, коли одна особа з крихітного 
острова підпишеться на «Netflix» і почне переглядати фільми, то вже в цей момент алгоритм зможе 
їй пропонувати більш персоналізовані рекомендації3. Тобто, акцент робиться не на «одномірній 
людині» (представника маси), а на кожній конкретній людині. Це вже процес індивідуального 
споживання тобто такого, у якому більшу роль отримує саме глядач (споживач), а не культурні 
інституції, які створюють екранні продукти. 

Ж. Бодрійяр казав, що характерною рисою таких медіа, як кінематограф та телебачення є те, 
що вони антикомунікативні, оскільки є односторонніми у передачі інформації4. Вони функціонують 
на тому, що забороняють відповідь чи дозволяють її тільки в формах симуляції. Саме на цьому 
базується система масового контролю і єдиний спосіб протидії цьому – це відновлення можливості 
відповіді. Сьогодні у сфері екранної культури людина має можливість відповіді. Ця відповідь, ще 
                                                      
1 Willis, P. (1990). Common Culture. Buckingham: Open University Press, 21. 
2 Бодрийяр, Ж. (2018). Реквием по масс-медиа. Библиотека Гумер. <https://goo.gl/VRis2F> (2018, Березень, 18). 
3 The Verge (2018). How Netflix completely revamped recommendations for its new global audience. 
<https://goo.gl/692rjm> (2018, Січень, 20). 
4 Бодрийяр, Ж. (2018). Реквием по масс-медиа. Библиотека Гумер. <https://goo.gl/VRis2F> (2018, Березень, 18). 
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не та, яка дає здійснити справжню протидію масовому політичному впливу. Проте та, що може 
вирішити проблему масового споживання, адже за своїми принципами вона є технічно 
вдосконаленою «обґрунтованою естетикою» П. Уїліса. І цю ситуацію підсилює той фак, що сучасна 
екранна культура, також, ґрунтується на стратегії активної участі – того, щоб не тільки давати 
відповідь, а створювала власне повідомлення. 

Якщо кінематограф, телебачення та відео арт вимагали пасивного сприйняття, то поява 
відеоігор змінила принцип взаємодії з екранним простором. Відеоігри залучали людину на основі 
принципу – інтерактивності. Тобто вимагали від людини індивідуальної реакції у реальному часі. 
Пізніше цей принцип взаємодії з людиною продовжили комп’ютер та мобільні пристрої. Ставши 
незамінними елементами нашого повсякденного життя, вони привели нас до звички асоціювати 
екран не з пасивним сприйняттям, а активним використанням. Інтерактивність цих екранних засобів 
спричинила нас бажати цієї інтерактивності у інших ситуаціях взаємодії з екраном. Також, розвиток 
соціальних мереж та мобільних додатків, як сфера активної комунікації, посилили цей процес, 
у результаті чого екранна культура стала культурою активної участі. 

Смартфони зі своїми фото та відео камерами та програмним забезпеченням дають можливість 
сьогодні кожній людині бути творцем, а соціальні мережі переводять цю можливість у повсякденну 
звичку, роблячи її тим самим важливим аспектом сучасної культури. Один із головних принципів, 
на якому базується соціальна мережа «Facebook» є процес вираження думок через «пости», які 
зазвичай є не просто текстом, а візуальною інформацією структурованою користувачем певним 
чином. Соціальна мережа «Instagram» у цьому йде, ще далі, оскільки пропонує виражатись через 
створення візуальних продуктів: фотографій, колажів, відеороликів, візуальних історій та прямих 
трансляцій. 

Акценту на створення у сучасній екранній культурі приводить до розвитку нових екранних 
медіа. Одним з таких медіа є анімоване GIF зображення. GIF (від англ. Graphics Interchange Format – 
«формат обміну зображеннями»), головна характеристика якого полягає у підтримці анімації, був 
розроблений компанією «CompuServe» ще у 1987 році, але отримав надзвичайну популярність 
завдяки появі відеохостингів «Coub» та «Vine», які дозволили своїм користувачам публікувати 
короткі зациклені відеоролики. Саме у форматі короткого візуального ролику сьогодні 
використовується GIF зображення, оскільки воно має невеликий цифровий об’єм, а отже може бути 
ефективним засобом для розповсюдження у мережі Інтернет. 

Сьогодні GIF широко використовуються в області реклами, журналістики, наукової 
візуалізації й освітніх практик. Анімоване GIF зображення має багато спільних характеристик із так 
званим раннім кіно: відсутністю звуку, стислістю, кратністю чи набором візуальних ефектів. 
За допомогою методу захоплення кадру, воно стало привілейованим засобом для відновлення 
фрагментів, взятих із кіно і телебачення, он-лайн відео та комп’ютерних програм. GIF можна 
описати, як каталізатор різних темпоральностей медіа, а також як привілейований інструмент для 
цифрової синефілії. 

Досвід сприйняття анімованого GIF зображення є особистим і швидким. Дуже мало зусиль 
потрібно, щоб побачити твір – не потрібно їхати у галерею чи платити за вхід. Від глядача повністю 
залежить скільки часу проводити з твором і це значення тільки афективного досвіду, який складає 
критерій утримання погляду. Сприйняття анімованого GIF – це інтенсивність невідомості. Це 
момент зародження і прийняття рішення, перш, ніж емоція кваліфікується і заднім числом 
визначить афект. GIF зображення досить малі, щоб запропонувати рух, але досить великі, щоб 
створити відчутний розрив, що означає, що є багато часу для опанування афекту. 

Дослідник Д. Біанконі говорить, що захоплення GIF має важливе значення, адже створення і 
поширення GIF зображень дозволяє користувачу брати активну участь у створенні й розповсюджені 
контенту. Сучасні користувачі стають редакторами, критиками, перекладачами, і авторами 
зображень1. Таким чином, анімовані GIF зображення трансформують користувачів у творців, свого 
роду інтернет-художників, які використовують демократичні онлайн-технології для створення своїх 
творів. 

Ще одним новим екранним медіа є відеоесе. Відеоесе є ефективним засобом для вираження 
індивідуальної точки зору та емоційних переживань. Сфера існування відеоесеїстики – це соціальні 
мережі Інтернету, відеохостинги «Vimeo» та «YouTube». Відеоесе більш поширені у «Vimeo», 
                                                      
1 Bianconi, G. (2017). GIFABILITY. Rhizome. <https://goo.gl/27Udii> (2017, Грудень, 05). 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 3 2018 

 129

оскільки у порівняні з «YouTube», у ньому немає заборони на показ «дорослого» контенту і він 
не слідкує за дотриманням авторських прав, що дає можливість користувачам використовувати для 
своїх робіт будь-які відео та аудіо твори. 

Відеоесе презентують собою нову модель творчості, адже, зазвичай, воно є основаним не 
принципах інтелектуальної власності, а на принципах доступності та незалежності. Концепція 
полягає в тому, що творчість підживлюється запозиченням в інших художників, що присвоєння – це 
не експлуатація, а асигнування – це просто частина творчого процесу. Г. Дженкінс стверджує, що 
підхід сучасного покоління до авторського права визначається сильним почуттям етики, пов’язаних 
з обміном інформацією і ресурсами1. Крім того, для сучасного покоління є важливою позиція 
творчої незалежності – розуміння, що корпоративні правила передбачають значну кількість 
посередників, які не сприяють, а заважають творчому процесу2. 

Відеоесе – являє собою поєднання певним чином з’єднаних частин різних відео робіт. 
Головною темою для відеоесе є теорія та історія кіно, однак воно, також починає звертатися і 
до інших соціально-культурних аспектів людського життя. Відеоесе може базуватися на монтажі 
частин одного фільму, різних фільмів, або являти собою поєднання частин фільмів із музичними 
кліпами та авторським відео. Відеоесе може зберігати оригінальний звук, або використовувати 
альтернативний звуковий супровід. Тобто, відеоесе використовує постмодерністські методи: 
деконструкцію для пошуку внутрішньої суперечливості, залишкових та прихованих смислів; та 
раціональну реконструкцію – використання і трактування слів інших (візуальних образів), для 
вираження власної думки. Особливість відеоесе, також, полягає у тому, що воно долає дистанцію 
між критичною роботою (есе) і його об’єктом (аудіовізуальним твором), оскільки одночасно є і тим 
й іншим. 

Форма відеоесе не є новою. До цього жанру можна віднести ідеологічні документальні фільми 
та кінематографічні авангардні колажі першої половини ХХ століття. Різниця між сьогоднішнім 
відеоесе і схожими роботами минулих поколінь полягають у технічно-художніх особливостях. 
Сучасне відеоесе має невелику тривалість (в середньому 3-4 хвилини) так, як співвідноситься 
з сьогоднішнім принципом сприйняття інформації. Крім того, воно є вираженням індивідуальної 
думки, а не продуктом певної економічної чи ідеологічної інституції. 

Сучасне відеоесе з’явилось завдяки технічному і комунікаційному прогресу, вільному доступу 
до програмного забезпечення, а також доступу до мережі різних відео творів. Тобто, відеоесеїстика 
є продуктом інтернет-свобод. Поява доступних інформаційних технологій з їх здатністю 
до публічного самовираження, дозволяють активно розвивати й творчий аспект навчання, який 
призводить до більш прогресивних і стійких форм знання і навичок. Платформа відеоесеїстики не 
тільки технічно, але й ідейно-демократична. Вона відкрита для різноманітних ідей та підходів, і 
тому може реалізовувати себе, як у формі нового виду наукового дослідження, так і простого 
загравання з відео контентом. 

Сьогодні серед всієї сукупності різноманітних відеоесе можна виділити декілька стратегій 
використання мови візуальних образів. Дві стратегій ідейно-естетичного формування відео 
пов’язані з іменами найвідоміших на сьогодні відеоесеїстів: Когонада і Т. Жоу. 

Для Т. Чжоу відеоесе служить зручним способом для пояснення художньої мови й технік 
найвідоміших кінематографістів. Візуальні образи він використовує, як ефективний засіб для 
вираження необхідної інформації. Монтажне поєднання кадрів, із дикторським текстом реалізують 
наративний хід його думок з приводу певної кінематографічної теми. Аудіовізуальне рецензування 
для Т. Чжоу – це метод, що рятує від самих незручних, ненадійних передавальних механізмів. 
Відеоесе, у такому випадку, стає найкращим засобом для вираження ризоматичного ходу сучасного 
типу мислення. 

На противагу Т. Чжоу, Когонада не використовує дикторський текст і майже відмовляється 
від чіткого наратива. Його стратегії монтажу – це поєднання зображень на основі подібності 
естетичних принципів. По суті – це матеріалізація того, що Р. Барт назвав «punctum»3. Через 
візуальну естетику Когонада передає явище несвідомого порядку, індивідуальну художню техніку, 
яка «завдає укол», наділяючи зображення особливою ідейною цінністю. Фактично це реалізація 
                                                      
1 Jenkins, H. (2018). Millenials, New Media, and Social Change (Part Three). <https://goo.gl/6Krya8> (2018, Січень, 20). 
2 Там само. 
3 Барт, Р. (2011). Camera lucida: Комментарий к фотографии. Москва: Ад Маргинем Пресс, 80. 
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головної особливості візуальної мови – передачі інформації через емоційне переживання. Для 
вираження почуттів через текст, необхідний особливий літературний хист і, досить часто, подібний 
текст повинен мати значний обсяг. Візуальний образ же діє блискавично, тому є ефективним 
засобом для передачі інформації, що містить емоційний, естетичний та етичний контексти. 

Також, є популярним вид відеоесе, який має назву – tribute (в перекладі з англ. – данина). 
Стратегія даного відеоесе направлена на висловлювання, через візуальні образи, емоційного 
ставлення з приводу якогось режисера, фільму або серіалу. Tribute є найбільш масово поширеним 
видом відеоесе, і тому часто є доволі простим у художньому плані. 

Значний розвиток відеоесе спричинив те, що його почали використовувати, як навчальний 
засіб. Професор Д. Вікс запропонував своїм студентам із курсу постколоніальної літератури та кіно 
створити відеоесе замість традиційних есе1. Хоча студенти не були одностайні в схвалені цієї 
форми, але більшість рекомендувало, щоб подібні завдання були в майбутніх частинах курсу2. 
Д. Вікс провів анкетування, яке виявило додаткові моменти, пов’язані з використанням цієї екранної 
форми. 15 із 17 студентів заявили, що вони з більшою ймовірністю будуть ділитися своїми есе 
з іншими через «YouTube», ніж ділитися своїми письмовими есе3. Таким чином, відеоесе по свої 
суть найкраще співвідносить з вираженням індивідуальних думок та почуттів. Важливим є те, що 
відеоесе є найкращою формою для цих цілей. Візуальність не тільки ефективно передає інформацію, 
але є і зручним засобом для перекладу власних думок, духовних та емоційних станів. Крім того, як 
спосіб аналізу відео зображень, відеоесе працює краще ніж звичайний текст, адже «розмовляє тією 
ж мовою». 

Ще один новий екранний медіа – це відеопоезія. Як відеоесе вона бере початок із ранніх 
кінематографічних експериментів та своєму сучасному розвитку завдячує «Інтернет-свободам». 
Відрізняє її від відеоесе – зміст – поетична основа. Дослідник А. Кук говорить, що відеопоезія є 
спробою взяти вірш і представити його через середу, яка створює новий твір, окремо від 
оригінального вірша. Поезія, зазвичай, звертається до абстрактного світу думок і почуттів, а відео 
працює з буквальним світом речей. А. Кук говорить, що це поєднання може за своє структурою 
сприяти об’єднанню людей та поезії, зробити поезію більш відкритою для тих, хто не є 
сприйнятливими до друкованого слова4. 

Відеопоезія – це перегляд усних і перформативних традицій поезії в сучасному контексті, а, 
також, перегляд способу сприйняття. Поет Д. Бонта говорить, що спостереження за віршованими 
відеороликами в Інтернеті в деякому роді більш схоже на читання книги, ніж відвідування 
кінотеатру, оскільки можна зануритися в відео в будь-який момент і повернутися до нього знову і 
знову5. Це індивідуальний досвід, але також і соціальний, завдяки тому, що відео з «YouTube» і 
«Vimeo» можна додавати й коментувати в соціальних мережах «Facebook», «Twitter» тощо. Також, 
відеопоезія може бути формою не тільки індивідуальної, але колективної творчої взаємодії. У цьому 
разі може бути два варіанти: взаємодія на основі колаборації поета та відеохудожника чи пасивної 
взаємодії «без згоди» – використання відеохудожником чужої поезії, в якості ідейної основи. 

Дослідник Р. Прелінгер говорить, що творчість на основі готових матеріалів із культурного 
архіву є одним із найважливіших напрямків сучасної творчості6. Він зазначає, що якщо ми хочемо 
заохочувати тих, хто ще не народився, мислити історично, то нам потрібно почати з історичного 
тлумачення7. Коли ми вводимо історію в сучасний досвід, ми робимо історичне втручання, яке може 
мати важливі наслідки. Розповсюдження та використання старих творів, впливає і змінює творців, а 
також тих, хто сприймають ці думки, а разом із тим і змінює культуру. 

У сфері відеопоезії формуються різні проекти, творчі лабораторії. Наприклад, проект «The 
Poetry Storehouse», який проходив із жовтня 2013 року до листопада 2015 року. «The Poetry 
Storehouse» – був веб-сайтом, створений групою поетів та літературознавців, він не мав бюджету та 

                                                      
1 Wicks, J. (2018). Teaching the Video Essay. <https://goo.gl/NmYyqa> (2018, Січень, 14). 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Cook, A. (2018). The filming of poetry. Moving Poems. <https://goo.gl/qjWa6N> (2018, Січень, 17). 
5 Bonta, D. (2018). Poetry videos on the web some preliminary observations. Moving Poems. <https://goo.gl/Na5asx> 
(2018, January, 17). 
6 Prelinger, R. (2018). On the Virtues of Preexisting Material. Contents. <https://goo.gl/J1q6vF> (2018, Січень, 20). 
7 Там само. 
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фінансової допомоги і будувався лише на ентузіазмі учасників. Місія проекту звучала наступним 
чином: «Творча енергія ніколи не створюється з нуля і ніколи не вмирає, а постійно перетворюється 
з форми в форму, оскільки кожен з нас надихається тим, що було перед нами, і, у свою чергу, 
надихає те, що приходить після нас»1. Відповідно цілями проекту, у такому випадку, було: 
використання онлайн-технологій, щоб спробувати знайти ширшу аудиторію для сучасної поезії, яка 
в іншому випадку могла б обмежитись друкованими виданнями малого накладу; а, також, 
стимулювати творчість інших художників – режисерів, акторів, фотографів, художників чи 
композиторів – які могли б трансформувати своє враження від вірша в іншу форму. Поетам було 
запропоновано представити свої роботи та зробити їх доступними за ліцензією «Creative Commons», 
яка дозволяє іншим людям використати роботу у власних творчих цілях. За вісімнадцять місяців, 
протягом яких був реалізований проект у ньому взяли участь у загальній кількості 174 людини. «The 
Poetry Storehouse» – став прикладом безпечного цифрового простору, в якому художники з усього 
світу могли взаємодіяти спільно, сприяючи подальшому розвитку живої й доступної форми 
гібридного мистецтва. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що розвиток екранних медіа від 
кінематографа до мобільних пристроїв призвів до трансформації взаємодії людини з екранним 
простором, здійснив перехід від рецептивного екранного досвіду до досвіду активної участі 
у конструюванні екранного простору. Як результат, сучасна людина має можливості: самостійно 
формувати власну сферу споживання, впливати на створення екранних продуктів та здійснювати 
творче вираження власних думок та емоцій. Це результат як технічного розвитку, так і бажань 
людей, які прагнуть бути активним учасником культури. Дане бажання сформувало появу нових 
екранних медіа (анімоване GIF зображення, відеоесе та відеопоезію), які, також, презентують нові 
суспільні цінності – цінність творчої та економічної незалежності, вільного обміну інформації та 
доступу до використання культурного архіву. 
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The article discusses  the  role of  the  intellectual  in postmodern culture. Various approaches  to 
the work  of  intellectuals  in  the modern  technogenic  society  that  transforms  their main  social 
function  are  analyzed,  as  a  result  of which  their  new  substitutes  are  presented.  The  negative 
influence of mass culture, which greatly changes the settings and values of the intellectual in the 
old  sense  of  the  word,  was  emphasizes.  Information  explosions  only  increase  the  ethical 
component of knowlege. The latest challenges and the development of information technology 
do  not  eliminate,  but  intensify  both  the  ethical  responsibility  of  the  intelligentsia  and  its 
professional competence, which acquires a multidisciplinary universal character. It is emphasized 
on  the  ethical  component  of  the  definition  of  the  intelligentsia,  which  in  modern  culture 
acquires new meaning and content. 
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mass culture. 

Вступ. Актуальність теми обумовлена необхідністю сучасної постмодерної епохи сформувати 
нові ціннісні орієнтири для подальшого розвитку цивілізації і можливості ефективної діяльності 
соціуму, врахування різних соціокультурних факторів розвитку інтелектуальних еліт. 

Традиційно інтелігенція повинна відповідати за цей процес у суспільстві. Але згідно багатьом 
сучасним дослідженням, поняття «інтелігенція» у постмодерній парадигмі втрачає свій сенс, своє 
колишнє значення. 

Мета статті – аналіз інтелігенції як соціокультурного феномену та визначення її місця 
в умовах сучасної культури. 

За оцінкою відомого сучасного філософа та дослідника Ю. Габермаса: «Сьогодні інтелігенти, 
інтелектуали – це вже не тільки, як раніше, письменники або філософи..., а й експерти, котрі 
знаються на економіці, питаннях здоров’я або атомної енергії. Вони розуміють, що в них немає 
привілегійованого підступу до істини, що вони зі своїми контрекспертизами або морально-
політичними контрдумками також можуть помилятися. Однак ці люди сьогодні більш необхідні, 
чим колись, для того щоб розширити спектр тем, що дискутуються, та доводів, щоб держати 
відкритою політичну комунікацію»1. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Сучасні теоретики філософії 
культури (О. Тофлер, М. Кастельс, З. Бауман) звертають увагу на революційні зміни усього світу, 
що призводять до зміни старих типів мислення, адаптування та відповідно змін завдань, які стоять 
перед новими елітами та інтелігенцією. Чи здатна буде новітня інтелігенція і людство в цілому 
надати фахові, життєстверджувальні відповіді на небачені виклики нового технологічного часу, – це 
непокоїть провідних інтелектуалів світу. 

Зокрема О. Тофлер з цього приводу доречно зазначає: «Ми відрізали себе від старих способів 
мислення, сприйняття й адаптації. Ми розчистили сцену зовсім новому суспільству і зараз прямуємо 
до нього. Це найважча проблема 800-го відтинку життя. І це ставить питання про здатності людини 

                                                      
1 Хабермас, Ю. (1992). Демократия. Разум. Нравственность. Москва: Наука, 102-103. 
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до адаптації: як їй слід жити в цьому новому суспільстві? Чи може вона пристосуватись до його 
імперативів? А коли ні, чи зможе вона змінити ці імперативи?»1. 

Проблема посилюється збільшенням швидкостей інформаційного та технологічного розвитку 
у геометричній прогресії й обмеженістю швидких реакцій та виховання, соціалізації окремої 
людини, на це звертають увагу провідні футурологи світу: «Більш того, є основини нам рахувати, 
що швидкість продовжує різко зростати. Сьогодні, наприклад, число наукових журналів і статей 
подвоюється, як промислове виробництво у розвинених країнах, приблизно кожні 15 років. Згідно 
біохіміку Філіпу Сикевицу, «те, що узнали за останні три десятиріччя про природу живих істот, 
нівелює своїми масштабами знання будь-який попередній порівняний період наукового відкриття 
в історії людства». Зараз лише уряд Сполучених Штатів випускає 100000 доповідей щорічно плюс 
450000 статей, книг і повідомлень. У світовому масштабі науково-технічна література збільшується 
зі швидкістю біля 60000000 сторінок на рік»2. 

М. Кастельс докладно аналізує інформаційні революції та вважає, що ми живемо вже 
у новому суспільстві – не інформаційному, а інформаціональному, де інтелектуальна діяльність стає 
також своєрідною технологією (Силіконова долина, наприклад): «Коли перша індустріальна 
революція була британською, то перша інформаційно-технологічна революція – американською 
з каліфорнійським нахилом. В обох випадках учені і промисловці з інших країн відіграли важливу 
роль як у відкритті, так і в поширенні нових технологій. В індустріальній революції ключові 
джерела талантів і практичних застосувань були у Франції і Германії. В основі нових технологій в 
електроніці і біології знаходились наукові відкриття, зроблені в Англії, Франції, Германії й Італії. 
Одначе американські новатори, фірми і інститути не лише стояли на початку революції у 1970-х, але 
і після продовжували грати провідну роль в її експансії, котра, імовірно, збережеться і в XXI ст. 
Щоб виявити соціальні коріння інформаційно-технологічної революції в Америці, скриті 
за оточуючими її міфами, я коротко нагадаю процес формування її найвідомішого розсаднику 
інновацій – Силіконової долини. Як я вже зазначав, саме у Силіконовій долині були розроблені 
інтегральна схема, мікропроцесор, мікрокомп’ютер та інші ключові технології …Перенос технології 
від Shokley в Fairchild, а потім у мережу відокремлених компаній і склав первісне джерело 
інновацій, на котрому була побудована Силіконова долина і здійснена революція 
у мікроелектроніці»3. 

Слотердайк, наприклад, зазначає, що ми живемо у добу «після революцій», це доба постійних 
відкриттів, винаходів та інтелектуальних новацій. Несподівано та парадоксально у такій ситуації 
інтелектуал стає вже не потрібним, його роль може грати пересічна людина, кожний стає інженером 
та «інженером людських душ». 

Замість інтелігента приходить нова людина масової культури, породжена мас медіальними 
стратегіями та новими структурами засобів масової інформації. Вона породжується новими 
інформаційними технологіями і часто стає продуктом лише цих технологій масової культури, що 
значно змінює її установки і цінності, про таку людину ми вже не може говорити як про інтелігента 
чи навіть інтелектуала у старому значенні цього слова. 

Для позначення такого феномена – нового спеціаліста доби постмодерну, що замінює 
інтелектуальну діяльність інформаційною та іміджевою, – ряд теоретиків культури та соціологів 
вживають поняття «культурал». Деякі вважають його породженням нових владних відношень та 
стратегій доби інформаційного розвитку (С.Л. Фокін), деякі вважають результатом розвитку масової 
культури і відповідної масової свідомості, де інтелект – лише частина успішної соціокультурної 
адаптації (В. Савчук). 

Провідний російський філософ В. Подорога з цього приводу зазначає, що поява культурала як 
замінника та симулятива інтелігента обумовлена високими швидкостями нового інформаційного 
розвитку, коли не вистачає часу розібратись у справжніх цінностей, а негайна відповідь культуралів 
на виклики часу стає способом надати хоч якусь версію розвитку подій, часто некомпетентну та 
графоманську: «Сьогодні публічне, «колективне» надшвидкісне письмо, панує над індивідуальним 
пошуком, дослідженням, надповільним письмом. Останнє знецінилось. Гасло дня: все, що 
запізнюється, не існує. Графоманія (в тому числі і парафілософська) здається порятунком… 
                                                      
1 Тоффлер, Э. (2002). Шок будущего. Москва: ACT, 14. 
2 Там само, 21. 
3 Кастельс, М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество, культура. Москва: ГУ ВШЭ. 
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відчайдушною спробою присвоїти публічність, і хоча б на мить ствердити власне ім’я й авторське 
право…»1. 

У праці «У затінку більшості, що мовчить» Жан Бодрійяр говорить про те, що «Масам 
підносять смисл, а вони прагнуть видовища»2. Тому що сучасним масам потрібно видовище, вони 
втрачають інтелектуальну складову політичної дії, а політика спрямовується на естетизацію, а 
не розмірковування. Відбувається процес естетизації політики, яка нагадує шоу и тим самим 
залучає, привертає людей, перетворює їх на об’єкти політики. Жан Бодрійяр стверджує, що саме 
політичні дії надають можливість визначити об’єкт політики, участь інтелектуальних еліт у ній. Ще 
Аристотель у своїй праці «Політика» писав про людину як істоту політичну, що живе серед собі 
подібних і потребує керівництва з боку суспільних інституцій: «Маси – це ті, хто засліплений грою 
символів і поневолений стереотипами, це ті, хто сприймає все, що завгодно, тільки би це виявилось 
видовищним»3. Ця теза точно характеризує більшість членів сучасного суспільства: «Політичне 
мистецтво є мистецтво позитивно використовувати демократичне протиріччя: демос для нього – 
союз між доцентрової і відцентровою силою, живий парадокс політичної колективності, 
сформованої аполітичними індивідами»4. 

Для інтелігента важливо дотримуватись міри, такту та гармонії в усьому, це етичне 
визначення насамперед. Етичні порушення в давньогрецькій культурі, звідки коріння європейських 
цивілізацій, мали назву «гибрис»(«гюбрис»), в римській «амбіція» та «супербія» (гордість) (ambitio, 
superbia). 

За Аристотелем між суб’єктом дії та самою дією існує певний зв’язок. Людина є господарем, 
принципом, батьком своїх вчинків. Саме тому вона може відповідати за свої вчинки. Важливі 
поняття освіти та гуманістичного виховання обґрунтовуються ще Платоном. Нова людина, філософ, 
це animal rationale, звільнює свої потенційні можливості через освіту, розвиває свої творчі сили та 
виховує свій розум, людина осмислюється в смислі сутності істини, це одне з перших окреслень 
гуманістичної сутності людини та освіти. 

У апостола Павла у Посланні до римлян зазначається «Повірив Авраам Богові і це йому було 
пораховано за оправдання» (Рим. 4:3), «пораховано». «розмірковано» зберігається і в українському 
перекладі І. Огієнка. У Вульгаті для перекладу послань апостола Павла використовується два слова 
на позначення розмірковування, совістливого рахування – imputatio i reputatio (репутація). 

У Фоми Аквінського вчинки розглядаються з зовнішній позиції та внутрішній – прагнення 
серця, етичної переконаності, в останньому випадку можна говорити про розрахунок і прагнення 
серця, свободу і етичність людини. Рішучість та свободу вибору, за думкою Фоми Аквінського, Бог 
зараховує людині як справедливість (imputatio, reputatio), підкреслюючи особистісний свобідний 
вибір людини, її етичність. 

У І. Канта поняття imputatio (відповідальності, усвідомлюваності вчинку) має вирішальне 
значення для розуміння людини як громадянина, це основа інтелігібельного я, здатного відповідати 
за свої вчинки, використовувати розум на користь суспільству. 

У «Критиці чистого розуму» чуттєва структура людини зазнає впливу з боку ноуменального я 
(«інтелігібельного характеру»), причому, на думку Каната, механізми цього впливу залишаються 
для нас цілковито непізнаванними. 

У «Метафізиці моральності» здатність відповідати за свої учинки (imputatio) пов’язана 
з інтелігібельною основою я – «учинок приписується інтелігібельному характеру», складає основу 
інтелігенції людини. Тим самим у працях Канта проводиться доведення зв’язку понять – розум – 
інтелігібельна основа я (imputatio) – свобода – моральна відповідальність – юридична 
відповідальність. Тим самим в європейській філософії розмірковування щодо інтелігенції та 
розумового розрахунку стають основою філософії права5. 

Інтелект – джерело оновлення в усі віки, життєва позиція інтелігенції проявляється 
у творчому, зацікавленому ставленні до інтелектуальної діяльності, розкривається в готовності й 
                                                      
1 Подорог, В.А. (2001). Авто-био-графия. Тетради по аналитической антропологи, 1, 9.  
2 Бодрийар, Ж. (2000). В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Ad Marginem. 
32. 
3 Там само, 27. 
4 Рансьер, Ж. (2006). На краю политического. Москва: Праксис, 119. 
5 Кассен, Б. (2009). Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей, Київ: Дух і Літера, 1. 
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здатності творчої особистості до дій, через які найбільш глибоко і повною мірою реалізується 
інтелектуальний потенціал розвитку культури. Реалізація творчої позиції науковця, митця 
відбувається в усіх соціально значущих аспектах і сферах діяльності, виражається не лише 
у прагненнях до отримання позитивних теоретичних результатів, але й їхнього ефективного 
безпосереднього втілення в процесах розвитку культури. Отже інтелектуальний потенціал Європи 
зміг в повній мірі реалізуватися, що призвело до науково-технічних революцій та величезного 
прориву у розвитку культури та усіх сферах життєдіяльності. 

Освіченість та креативність – це головні риси, притаманні інтелігентам-інтелектуалам. Але ми 
послідовно розмежовуємо поняття інтелектуал та інтелігент. Інтелігентність обов’язково передбачає 
інтелектуальність, але освічений та творчо обдарований інтелектуал може не бути інтелігентною 
людиною. Саме етичне самовизначення перетворює інтелектуала на інтелігента. 

На нашу думку, дуже влучним щодо поняття «інтелігенція» є визначення О. Ф. Лосєва. Він 
вважав, що «інтелігент – це той, хто пильнує інтереси загальнолюдського благоденства ... інтелігент 
не мислить свою інтелігентність, а дихає нею, як повітрям»1. Для нас визначення поняття 
інтелігенція повинно неодмінно мати такі етичні складові. Саме таким хотілося б бачити сучасного 
українського інтелігента, який би в першу чергу опікувався інтересами свого народу. 

Можна констатувати, що формування української інтелігенції та її свідомості, з притаманній 
українській духовній традиції культурою «серця», проходило під впливом ідей свободи та 
національного самовизначення. Своїм «символом віри» вона обрала народне благо. Втіленням її 
морального ідеалу стало самовіддане служіння своєму народові на ниві просвітництва. 

Інтелігент намагається насамперед жити у злагоді зі суспільством та своєю совістю. Ця та 
якість інтелігента, яка як ніколи стає актуальною, тому що ані новий європейський інтелектуал, ані 
культурал, що робить зі свого культурного статусу насамперед «паблік рілійшенз» та інтелектуальне 
змагання не в змозі відповісти на вимоги часу. 

Інтелігенція – це не тільки праця з інформацією та введення інтелектуальних та технічних 
новинок, але й особлива культура спілкування та етичного поводження з соціокультурним 
оточенням та природним середовищем. 

Світ стає «нестримним», неконтрольованим, так одну з своїх відомих робіт про глобалізацію 
Е. Гидденс назвав дуже влучно «Нестримний світ», нестримний світ диктує нестримне реагування, 
нестримну відповідь культур. Е. Гидденс говорить про зовсім нове культурне явище – «глобальне 
космополітичне суспільство» – і відповідно формування нових глобальних космополітичних 
культурних ідентичностей, нового інформаційного середовища, але стара структура культурного 
реагування з ними не справляється, культурні ідентичності змінились, але ми звикли до старих 
культурних інституцій – «інституцій-мушлей» (нація, праця, традиція, природа). Тим більше стає 
відповідальність окремої людини, індивідуалізація не зло, а необхідний процес культурного 
розвитку, інституції повинні змінюватись, відповідати новим потребам суспільства. 

В етиці натовпу ставиться під сумнів одиничність, особистість людини та одиничність її 
етичного вибору: вимагаються чисельні етичні вибори, суцільність моральної поведінки без 
розуміння сутності моралі і того, що кожний моральний вибір може стати фатальним або рятівним 
для духовного життя людини, кожний може стати вихідним пунктом каяття чи поступового 
замирення, морального компромісу зі злом та відповідно зі злочином. Навіть один етичний вибір 
може бути рівним життю тіла чи життю Духа. Вимога бути всім однаково моральними пов’язана 
з масовою свідомістю, своєрідним етичним конвеєром – вимагається стандарт досконалості як 
фізичної, так і духовної – «феномен Барбі» розповсюджується і на духовний світ, вимагаючи певної 
механістичної досконалості від усіх, не наважаючись бути моральними завжди, сучасні людини 
часто вирішують жити взагалі без моралі або приходять у відчай. 

Інша діалектична сторона особистості – співжиття з іншими, здатність до сприйняття 
«хорового начала», присутнього в православ’ї. Діалог з Іншим передбачає збереження духовної 
сутності кожного з підкресленням зверненості цих сутностей до Вищого начала – Бога. Тож 
колективістська християнська етика або виховання інтелігенції передбачає не розчинення кожної 
особистості, а підкреслення кращих якостей цієї особистості і складання їх з новою якісною зміною, 
що недоступно в етиці натовпу, яка характеризується фрагментарністю та стихійністю. 

                                                      
1 Лосев, А. (1988). Дерзание духа. Москва: Политиздат, 36. 
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Умовою успішною комунікації завжди була безпечність та можливість домовитись, оскільки 
через виклики часу старі комунікативні стратегії повинні переосмислюватись, то виникає 
можливість нового гармонійного «нестримного» діалогу. Відкритість та мінливість світу передбачає 
відкритість та мінливість іншої людини, таку відкритість і передбачає формування та виховання 
інтелігенції, відповідальної та творчої людини. 

У публікації «Радіація, катастрофи й гюбріс» Дж. Хітон говорить про те, що людство такими 
своїми діями, як, зокрема, використання атомної енергії у мирних та особливо військових цілях, 
поставило своє життя під серйозну загрозу. «Ми усі зараз живемо з наслідками готовності наших 
політиків створювати та використовувати речі, які ми не можемо повністю контролювати», – 
відзначає автор, розкриваючи зміст використаного у назві статті слова «гюбріс»1. 

У дещо іншому сенсі слово «гюбріс» стосовно новітніх технологій фігурує у публікації «Чи 
можуть нанетохнології бути справедливими? Про нанотехнології та рух за глобальну 
справедливість, що поширюється». ЇЇ автор А. Джеймісон пише про те, що «у нашому суспільстві 
дуже мало місця для публічного обговорення того, як ми можемо використовувати ці та інші 
просунуті технології чесно та належним чином; замість цього, давній злочин гюбрісу переживає 
нове життя, по мірі того як нанотехнологи та їх спонсори обіцяють більше, ніж вони мали б це 
робити, та здійснюють свою інноваційну активність, навмисно нехтуючи соціальними, культурними 
та екологічними наслідками того, що вони роблять»2. 

Висновки. Ці розмірковування показують актуальність цієї проблеми – тільки новій 
інтелігенції можливо вирішити як інтелектуальні, так і екологічні проблеми, нові технологічні 
виклики часу. Інтелігент намагається насамперед жити у злагоді зі суспільством та своєю совістю. 
Ця та якість інтелігента, яка як ніколи стає актуальною, тому що ані новий європейський 
інтелектуал, ані культурал, що робить зі свого культурного статусу насамперед «паблік рілійшенз» 
та інтелектуальне змагання не в змозі відповісти на вимоги часу. 

Як протиставлення недбалості – відповідальність, «вменяемость», imputatio Фоми 
Аквінського, Баумгартена, Канта і Кельзена (сучасна філософія права), інтелектуальна свобода та 
етичність Д. Лихачева. 

Інтелігент завжди етично відповідальний, як би це не було важко та неможливо. 
Ми можемо констатувати, що інформаційні вибухи тільки посилюють етичну складову 

знання, новітні «гибриси» та розвиток інформаційних технологій не знімають, а посилюють як 
етичну відповідальність інтелігенції, так і її фахову компетентність, що набуває 
міждисциплінарного універсального характеру. 
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In  the  article  social  activity  is  examined  through  the  prism  of  modern  social  processes,  such 
as the construction of civil society, the formation of social capital and the knowledge economy, 
taking into account globalization processes. On the basis of the system methodology of the third 
generation, an interdisciplinary dimension of the concept of activity is substantiated. This made 
it possible to establish the hierarchical nature of the social activity, where  it appears not as all 
human activity, but as its higher hierarchical level. The inherent feature of social activity, which 
allows us  to  speak about  its hierarchy,  is  its worldview character. The mutual  influence of  the 
worldview and social activity is expressed in an active relation to being, which is expressed in the 
civil initiative as an activity aimed at social change. 
Keywords: social activity, activity, hierarchy, civic initiative, self‐organization, civil society, 
globalization, system, crisis. 

Постановка проблеми. Нинішня ситуація в Україні та світі значною мірою характеризується 
деструктивною людською діяльністю, яка за своїми масштабами і впливом вийшла 
на загальнопланетарний рівень. Швидкість соціальних процесів настільки велика, що суб’єкт 
втратив здатність впливати на об’єкт. Це і ряд інших супутніх чинників привели до глобальної 
кризи у всіх ключових сферах суспільства. Про це заговорили і на міжнародному рівні, зокрема, 
на конференції в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) зі сталого розвитку «Саміт Землі» (1992 р). Про це йде 
мова і в останній доповіді Римського клубу «Come on!» (грудень 2017 р.), який починається зі слів 
«Ми усі знаємо, що світ переживає кризу» 1. 

Наростання негативних глобальних тенденцій в останнє сторіччя визначено протиріччями, які 
існують як невідповідність між рівнем складності завдань, які постали перед людством, і 
можливостями їх вирішення, відсутністю інтелектуальних засобів підтримки людини, відповідних 
духу часу. Цим до певної міри і стимулюється деструктивна діяльність. 

Для дослідження і моделювання алгоритмів розв’язання глобальних проблем, необхідно перш 
за все вирішити задачу підбору методу. Соціум як об’єкт не вписується в рамки прийнятої 
у соціальних дослідженнях раціоналістичної методології. Соціум складається з людей з вільною 
волею, з можливістю діяти нелогічно, він є найбільш складним об’єктом для вивчення. 
Досліджуючи соціум, суб’єкт пізнання завжди є його частиною, що порушує питання про 
об’єктивність отриманих знань. З огляду на прискорення та збільшення соціокультурної динаміки, 
соціум ще більше ускладнюється, в ньому відбуваються процеси, які є одночасно і природними, і 
соціальними. Звідси необхідність комплексного вивчення соціуму як складного, динамічного 
об’єкта. Потрібні комплексні методи і термінологія, що забезпечують міждисциплінарний діалог. 
Американський соціолог К. Бейлі сформулював 29 ознак (вимог до методу2), яким повною мірою 
відповідають системні методи третього покоління, зокрема інваріантне моделювання, що спирається 
на теорію гіперкомплексних динамічних систем3. Що стосується термінології, то поняття «соціальна 

                                                      
1 Weizsäcker von, E. U., Wijkman A. (2017). Come On!: Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction 
of the Planet. A Report to the Club of Rome. NY: Springer, 220, 1. 
2 Bailey, K. (1994). Sociology and the new systems theory: toward a theoretical synthesis. State University  
of New York, 372.  
3 Малюта, А. (1991). Система деятельности. Киев: Наукова думка, 208.  
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діяльність» (або «social action theory» в англомовних дослідженнях) – це родове поняття для всіх 
видів діяльності людини; його вивчення – передумова для науково обґрунтованого соціального 
менеджменту, що включає в себе цілісне бачення явища, його перспективне моделювання та 
проектування, контроль і корекцію. 

Відомо, що минула епоха була переважно споглядальною. Наступна буде діяльнісною, а це 
значить, що змінюється характер діяльності людини з пасивного на активний. Саме тому необхідні 
нові підходи у вивченні і моделюванні соціальної діяльності з позицій сучасних методологічних 
установок. 

Метою даної статті є вирішення наступних завдань: 1) дати визначення сучасній соціальній 
діяльності; 2) визначити роль соціальної діяльності у вирішенні завдань щодо виходу з кризи; 
3) охарактеризувати особливості соціальної діяльності в глобальних процесах. 

Аналіз публікацій по темі. Класичне розуміння діяльності, в тому числі і соціальної 
діяльності, як у вітчизняній літературі, так і в зарубіжній, багато в чому визначається діалектичним 
матеріалізмом і визначеннями, даними його основоположником К. Марксом. Марксистська 
методологія вплинула на всі радянські дослідження діяльності, поведінки, активності і роботи. Так, 
дослідники фізіології вищої нервової діяльності та діяльності мозку В. Бехтерєв, І. Павлов, 
І. Сєченов та інші виходили з матеріалістичних поглядів. Вони не тільки сформулювали висновок 
про соціальні мотиви людської діяльності, а й вплинули на становлення радянської психології. 
Її представники М. Басов і А. Лазурський досліджували становлення особистості в її діяльності. 
Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші, відомі як культурно-історична школа 
психології, вивчали діяльність особистості і її свідомість. Їх роботи лежать в основі більшості 
сучасних західних філософських і соціологічних досліджень в області теорії соціальної активності. 
В рамках філософії, спираючись на діалектичний матеріалізм, соціальну діяльність вивчали 
А. Веліков, Ю. Плєтніков, Р. Соколов, В. Феофанов. З розвитком системного підходу в ХХ столітті 
відбувається поштовх у вивченні поняття діяльності, результати якого представлені в роботах 
А. Богданова, М. Кагана, А. Малюти, В. Садовського, Г. Щедровицького, Е. Юдіна та інших. 

Сучасний етап досліджень характеризується доповненням діалектичного підходу 
синергетичним і системним. Різні аспекти соціальної діяльності на пострадянському просторі 
вивчають С. Абрамова, Ф. Ахмадієв, Е. Бабосов, О. Бегаль, Д. Білих, Ю. Благов, А Внутскіх, 
Т. Гарасимів, В. Гуляіхін, Т. Дємідова, М. Кізь, Д. Козіцин, Д. Коньшин, А. Копайгора, О. Косенко, 
О. Михайличенко, А. Міхальов, І. Мустафін, О. Набатова, Н. Симченко, Н. Скок, Я. Скок, 
Л. Храпиліна, Т. Храмцова, Е. Шпільова і інші. 

Зарубіжні класики, які опирались на альтернативні діалектиці підходи, – це перш за все 
соціологи Х. Арендт, М. Вебер, Г. Гарфінкель, Дж. Дьюї, Т. Парсонс. Вони акцентували свою увагу 
на понятті соціальної дії – елементарної одиниці соціальної діяльності, чого недостатньо для 
цілісного погляду на соціальну діяльність. Сучасні дослідники теорії соціальної активності – 
D. Allen, D. Bakhurst, J. Chilvers, V. Davydov, Y. Engestrom, P. Finnegan, T. Hargreaves, S. Higginson, 
P. Jarzabkowski, S. Karanasios, E. McKenna, N. Peim, M. Thomson та інші розробляють власну теорію 
соціальної активності, ґрунтуючись на працях Л. Виготського і О. Леонтьєва, а також застосовують 
її як основу для міждисциплінарних і прикладних досліджень, що, безсумнівно, є їх перевагою. 

У цілому можна констатувати неоціненний внесок діалектичного матеріалізму в розуміння 
соціальної діяльності, що дозволив сформулювати це поняття. Разом з тим системні осмислення 
поняття діяльності ще не в повній мірі знайшли своє відображення в дослідженні соціальної 
діяльності. Відкритими залишаються питання, як відбувається активне ставлення людини до світу, 
як це пов’язано з соціальними змінами і яка роль та особливості соціальної діяльності в умовах 
глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Методологічним підґрунтям дослідження соціальної діяльності є 
системний метод третього покоління – інваріантне моделювання, що спирається на теорію 
гіперкомплексних динамічних систем1. 

Сучасне розуміння соціальної діяльності базується на поняттях «соціум» і «діяльність». 
Поняття «соціум» може вживатися в науковій літературі в декількох значеннях: як суспільство 
в цілому, тобто як синонім суспільства, а може як структурний елемент цього цілого (соціуму), що 

                                                      
1 Малюта, А. (1991). Система деятельности. Киев: Наукова думка, 208.  
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відображає одну зі сфер суспільного буття – соціальну – поряд з іншими (економічною, політичною, 
духовно-ідеологічною, культурно-побутовою). У двоякому розумінні соціуму криється причина 
звуження змісту поняття «соціальна діяльність» до поняття «соціальна робота» як професійної 
діяльності соціальних працівників. Оскільки ми будемо звертатися до таких термінів як «соціальний 
рух» і «соціальні зміни», де прикметник «соціальне» відноситься до суспільства в цілому, а 
не виключно до його соціальної сфери, то в своєму дослідженні будемо використовувати цей термін 
в найширшому сенсі. Таким чином, «соціальне» – те, що відноситься до суспільства в цілому. Саме 
в цьому сенсі варто розуміти прикметник «соціальне» в понятті «соціальна діяльність». 

Соціум ми будемо розглядати як систему. Це означає, що йому притаманні ті ж системні 
характеристики, що й системі взагалі і що воно підпорядковується системним закономірностям. 
Знання закономірностей дозволяє передбачити поведінку і розвиток об’єктів, процесів і явищ та 
керувати ними, виходячи з наукових закономірностей, а не обставин, особистого досвіду, думок і т. 
д. Отже, «соціум – це система, сукупність взаємодіючих між собою індивідів і груп»1. 

Зараз ситуація в соціумі глобально нестабільна. Забруднення навколишнього середовища, 
зміни клімату, нерівномірний розподіл ресурсів і благ, неконтрольований приріст населення 
планети, гарячі конфлікти – список проблем і викликів можна продовжувати. Ми ж виділимо тут 
деякі особливості глобалізації, які пов’язані з соціальною діяльністю. Однією з таких особливостей є 
зростання ролі високоорганізованої особистості і невеликих колективів у соціальних процесах 
в умовах нестабільності. У них перевага над громіздким державним апаратом в силу їх рухливості і 
можливості швидко, точково і ефективно реагувати на ситуацію, що перманентно змінюється. 
Іншою особливістю є важливість розуміння, що не тільки біорізноманіття є умовою сталого 
розвитку, а й в першу чергу людське соціально-культурне розмаїття є такою умовою. Зважаючи 
на це, вестернізація як асиміляція локальних культур західною, перш за все американською масовою 
культурою є негативною тенденцією. Звідси необхідність інтелектуалізації соціуму не тільки як 
альтернатива масовій культурі, а й як підготовка кадрів для конструктивної соціальної діяльності. 
Ще однією особливістю глобалізації, важливою для соціальної діяльності, є необхідність 
спрямованості останньої не на боротьбу проти чого-небудь і відстоювання своїх прав, а, в першу 
чергу, на виконання громадянських обов’язків і вирішення соціально-економічних проблем. 

Що стосується поняття діяльності, існують такі його класичні визначення в філософії. 
«Діяльність – форма активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути 
причиною змін у бутті»2. Дослідник В. Гуляіхін, проводячи логіко-філософський аналіз теорії 
діяльності, виділяє чотири значення, в якому вживається це поняття і всі вони пов’язані з людиною, 
з проявом людини в світі: «1) Діяльність – сукупність результатів і наслідків; ... 2) діяльність – 
процес подолання труднощів; ... 3) діяльність – процес самозміни людини в ході зміни обставин 
свого власного життя; ... 4) діяльність... як загальна форма практики в усьому своєму культурно-
історичному розгортанні»3. Є і така думка: «Оскільки однією з основних характеристик людської 
діяльності є те, що вона усвідомлена, тобто людина передбачає наслідки своєї діяльності, тому вона 
завжди результативна»4. Зауважимо, що це далеко не так, свідченням чого сучасна кризова ситуація. 
Визначаючи діяльність як специфічно людське, усвідомлене ставлення до світу, фактично 
відбувається ототожнення понять «діяльність», «людська діяльність» та «соціальна діяльність». 

Поняття «діяльність» використовується в цілому ряді наукових напрямків: філософії, 
соціології (соціальна діяльність, діяльність як комунікація, культурна діяльність, політична 
діяльність), психології (мисленнєва діяльність, діяльність особистості), економіці (діяльність 
підприємств, економічна діяльність, господарська діяльність, інвестиційна діяльність), біології 

                                                      
1 Каралаш, А.-Ю.І. (2017). До визначення поняття «соціальна діяльність»: системний підхід. Глобалізований 
світ: випробування людського буття: Міжнародна науково-теоретична конференція: матеріали доповідей 
та виступів (м. Житомир, 6-7 жовтня 2017 р.), 115-117.  
2 Кримський, С. (2002). Діяльність. Філософський енциклопедичний словник, Інститут філософії  
ім. Г.С. Сковороди НАНУ. Київ: Абрис., 163-164. 
3 Гуляихин, В.Н. (2003-2004). Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории 
деятельности. Вестник Волгоградского государственного университета. Философия. Социология 
и социальные технологии, 3, 23–28.  
4 Бегаль, О.М. (2014). Соціально-філософський зміст понять «діяльність», «робота», «праця», «соціальна 
робота», «соціальний працівник». Гуманітарні студії, 22, 20-28.  
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(життєдіяльність мікроорганізмів, діяльність центральної нервової системи, діяльність м’язів серця), 
менеджменті і теорії управління (корпоративна соціальна діяльність), теорії організації (як близьке 
до поняття організації як процесу), юриспруденції (законна і незаконна діяльність, дієздатність, 
протиправні дії) і т. д. Поняття дії хоч і не розкриває всю повноту значення діяльності, все ж є її 
структурним елементом, без якого вона неможлива. Поняття «дія» також використовується в фізиці 
(як назва фундаментальної фізичної величини, дія сил або обертальних моментів на тіло, дія тіл 
один на одного), в математиці (дія оператора, дія груп) і в художній літературі, театрі (п’єса 
ділиться на три-п’ять дій або актів). 

Такий всеохоплюючий, універсальний характер діяльності розкривається за допомогою 
інваріантного моделювання, згідно якого «діяльність – процес системної реалізації»1. Повний 
алгоритм системного розвитку передбачає проходження системою від 1 до 7 станів: 
1) передсистемне; 2) фаза розвитку; 3) фаза стаціонарності; 4) фаза розпаду; 5) постсистемне; 
6) криза; 7) рух по ієрархії. 

Проходження системою цих фаз (станів) і є процес системної реалізації (тобто здійснення) 
системи. Так ми підійшли до розуміння діяльності в сенсі, близькому до філософського значення 
руху як змін. Таке визначення діяльності узгоджується і доповнює, з одного боку, ієрархію форм 
руху матерії (фізична, хімічна, біологічна і соціальна), а з іншого, – таке визначення діяльності 
акцентує увагу на гранично широкому своєму тлумаченні і застерігає нас від вузького трактування 
діяльності як суто людського ставлення до світу. 

Дійсно, виходячи з вищесказаного, всі системи (тобто все) здійснюють діяльність незалежно 
від наявності свідомості2. Наявність або відсутність свідомості не залежать також від цільових 
характеристик системи. «Мета – це ідеальний або реальний предмет свідомого чи несвідомого 
прагнення суб’єкта; фінальний результат, на який навмисно спрямований процес». Ще Платон 
розрізняв «причинний» і «належний», або «цільовий» підходи в пізнанні (Phaed. 96a – 100a), 
віддаючи перевагу другому3. У інваріантному моделюванні «метою кожної системи є досягнення 
стаціонарного, стійкого стану»4. Прикладом цілі в неживій природі може бути прагнення рухомого 
маятника зупинитись. У живій – встановлення балансу екосистеми. Тому діяльні та цільові 
характеристики не є специфічними для людини і їх наявність не передбачає усвідомленої діяльності. 

Особливістю людської діяльності є її ієрархічний характер. В інваріантному моделюванні є 
розуміння ієрархії як характеристики не підпорядкованості, що є лише аспектом, а як 
характеристики «вкладеності». Елементи першого, нижчого ієрархічного рівня з властивими їм 
якостями є вкладеними в елемент вищого, другого ієрархічного рівня. Він складається з них, але не 
зводиться до них. Кожен новий, вищий ієрархічний рівень характеризується новою якістю, якого 
немає на попередніх, а також вміщує в себе всі якості нижчих рівнів. Стосовно класифікації рівнів 
руху матерії це означає, що соціальний рівень складається з усіх простіших, але не зводиться до них. 
Людина переміщається в просторі за законами механіки як фізичне тіло. У неї відбувається обмін 
речовин, інстинктивні і рефлекторні реакції як у представника біологічного виду – хімічна та 
біологічна форми руху. У людини, як істоти біологічної, є свої життєві потреби, які вона 
задовольняє у взаємодії із собі подібними. Соціум – це і є сукупність взаємодіючих між собою 
індивідів і груп людей. Так діяльність знаходить свій соціальний характер, стає соціальною. 
Відсутність такої взаємодії з самого раннього віку відомо як феномен Мауглі. І навпаки, 
«робінзони», відлюдники, які намагаються уникнути соціуму в зрілому віці, все одно є його 
«продуктом». У цьому сенсі їх діяльність теж носить відбиток соціальної. 

Розуміння ієрархічності доповнюється принципом керованості. Згідно з цим принципом5, 
більш прості (менш системно організовані) об’єкти підпорядковані і управляються більш складним, 
в т.ч. і ієрархічно вищим. Дія цього принципу проявляється на практиці у вигляді залежності всього 
біорізноманіття на планеті, його наявності та подальшої долі від людської діяльності. 

Ієрархічний характер людської діяльності демонструє, що людська діяльність може бути як 
усвідомленою, так і не усвідомленою. Як у представника біологічного виду, у людини є, наприклад, 
                                                      
1 Малюта, А. (1991). Система деятельности. Киев: Наукова думка, 208.  
2 Малюта, А. (2010). Инвариантное моделирование: Курс лекций. Чернигов: Северная звезда, 146.  
3 Доброхотов, А. (2010). Цель. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Москва, Мысль, ІV, 317-319.  
4 Малюта, А. (1991). Система деятельности. Киев: Наукова думка, 208. 
5 Малюта, А. (2010). Инвариантное моделирование: Курс лекций. Чернигов: Северная звезда, 146.  
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діяльність, обумовлена вегетативною нервовою системою (регуляція діяльності внутрішніх органів), 
інстинктивна поведінка, рефлекторні реакції. Як вірно зазначав М. Вебер, соціальне значення може 
бути в людських діях, продиктованих станом афекту1, або найпростішими чуттєвими реакціями та 
емоціями – страхом, агресією, гнівом, симпатією, цікавістю і т. д. Така діяльність властива і 
багатьом іншим біологічним видам. Є також види, яким притаманна і соціальна поведінка: мурахи, 
бджоли, наприклад. Що ж тоді відрізняє людську соціальну діяльність від соціальної поведінки 
тварини? Що робить людську соціальну діяльність більш складною (ієрархічно вищою), ніж така ж 
поведінка тварин, і навіть комах? 

Це питання торкається сутнісних відмінностей людини від інших біологічних видів. 
Людина одночасно є і елементом біосфери, і, в той же час, своєю розумовою діяльністю 
продукує вихід за межі суто біологічного – в ноосферу, сферу розуму, ідей, духовності і всього, 
що з цим пов’язано. Наявність зв’язку діяльності з світоглядом і системою цінностей, які 
визначають цілі і морально дозволені шляхи їх досягнення, є сутнісною відмінністю людини і 
людської діяльності від всіх інших видів істот і їх діяльності. Постановка мети, обумовленої 
світоглядом, наявними в ньому знаннями, інформацією і етичним кодексом – системою 
цінностей – це те, що у визначеннях діяльності звучало як «усвідомленість» останньої, те, що 
робить її такою. 

Дійсно, обумовленість діяльності світоглядом, в рамках якого відбувається усвідомлена 
постановка мети, є тільки у такого біологічного виду, як людина. При цьому детермінована 
світоглядом не вся людська діяльність, а тільки та, яка реалізується у взаємодії з людьми – 
соціальна. Людина здійснює діяльність на всіх рівнях руху матерії, як і тварини, але саме наявність 
додаткової характеристики – світоглядної обумовленості – робить людську соціальну діяльність 
ієрархічно вищою по відношенню до соціальної поведінки інших біологічних видів, що є її 
важливою відмітною рисою. 

Можливо, чим ширше охоплення людей, на яких спрямований процес осмисленої діяльності 
(тобто соціальної), і її результатів, тим більш вона соціально значуща. Умовно, вирішення 
побутових питань холостяком охоплює одну людину і значимо для нього одного, а розробка і 
впровадження програми сталого розвитку, прийнята ООН, враховує все людство. Звідси можна 
зробити висновок про те, що ступінь впливу на соціум і породжених ним соціальних та інших змін, 
пов’язана з соціальною значущістю, або охопленням людей, на яких спрямована соціальна 
діяльність і постановка мети індивіда або групи. 

Соціальні зміни, зміни буття, є виразом активного ставлення людини до світу. Як же 
здійснюється активне ставлення людини до світу? Ключова характеристика соціальної діяльності, 
яка робить її активним ставленням до світу, вираженого в здатності бути причиною соціальних 
змін – це громадянська ініціативність. «Ініціативні – дії, що не ініційовані державним механізмом. 
Громадянська ініціатива – будь-яка соціально корисна діяльність, що реалізується легально в рамках 
законодавства»2. На практиці вона проявляється у вигляді громадянської самоорганізації. 
Самоорганізація громадян передбачає вирішення локальних соціально-економічних та інших 
проблем без залучення на це бюджетних коштів, за рахунок власних ресурсів громадян. 

З огляду на сучасну глобальну ситуацію, доводиться констатувати недостатній масштаб 
громадянської ініціативності для створення тенденції до виходу з кризової ситуації. Відсутність 
ініціативи продиктована споглядальним характером активності громадян, в якому духовно-
інтелектуальні зусилля спрямовані: а) в інший світ і життя після смерті; б) всередину себе 
(на саморозвиток); в) на пізнання об’єкта, а не на його зміну. 

Безініціативність, соціальна апатія і споглядальність пов’язані зі споживчим ставленням 
до світу і адаптивною, реакційною (у відповідь на стимул), пристосувальною поведінкою, яка, хоч і 
продиктована світоглядом, більше характерна для тварин. Соціальна діяльність, виражена у вигляді 
громадянської ініціативи, – засіб і причина не тільки соціальних змін, але зміни самого суб’єкта 
діяльності. Проявом відповідальної соціально корисної ініціативи людина висловлює свою активну 
позицію, реалізує свій творчий потенціал, змінює свій статус зі споживача на творця, зі спостерігача 
                                                      
1 Вебер, М. (1990). Основные социологические понятия. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 602–633. 
2 Міхальов, О.М. (2015). Публічне управління і соціальна діяльність: співвідношення понять. Збірник наукових 
праць Донецького державного університету управління. Сучасні проблеми державного управління в умовах 
системних змін, XVI, 297, 132-140. 
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на учасника, з пристосуванця на управлінця, стає джерелом змін соціального буття і набуває дійсно 
людських якостей у вищому сенсі цього слова. 

Відсутність ініціативи, адаптивна діяльність – відповідь почуттів, думок на мінливість буття. 
Тут буття визначає свідомість. Ініціатива – це прояв волі, мети, знань людини, спрямованих на зміни 
буття. Це механізм, за допомогою якого свідомість визначає буття. 

Прояв ініціативи – це творча діяльність. Вона особливо актуальна в умовах глобалізації для 
країн третього світу, де слабо розвинене високотехнологічне виробництво і наука і, як наслідок, 
дуже мало можливостей для масового прояву індивідуальної креативності. Ініціатива виступає не 
тільки як засіб вирішення локальних соціально-економічних проблем, а й як засіб прояву та 
розвитку творчого потенціалу індивідуумів, максимального наближення їх до «креатосфери» – 
особливого роду утворення в інноваційній постіндустріальній «економіці знань»1. Ініціативні 
громадяни – основа громадянського суспільства2, а також цінний соціальний капітал. 

Переорієнтація суспільства на соціальну діяльність, на активізацію творчого потенціалу 
особистості дозволить скоротити масштаби суспільства споживання. 

Таке розуміння соціальної діяльності та її ролі в сучасних умовах диктує необхідність 
цілеспрямованого збільшення громадянської ініціативності до рівня соціального руху, здатного 
за рахунок активізації власних ресурсів громадян не тільки побудувати громадянське суспільство і 
економіку знань в окремій державі, вирішивши локальні проблеми, але і створити тенденцію 
до вирішення глобальних проблем. 

Висновки. Поняття діяльності в філософському сенсі близьке до поняття руху як зміни. 
Як один з видів людської діяльності, соціальна діяльність – це ієрархічно вища діяльність, тобто 
системно складніша форма людської діяльності. Відмінною її рисою є активне, перетворювальне 
ставлення людини до світу, яке реалізується в громадянській ініціативності як елементі соціальних 
змін. Остання, в свою чергу, є важливою ознакою наявності людського в людині, його проявом, 
необхідним елементом розвиненого громадянського суспільства. Представляють інтерес для 
подальшого дослідження питання соціально-психологічного характеру (формування особистості 
в соціальній діяльності, вимоги до особистості для результативного здійснення громадської 
ініціативи), соціологічного (детальне розкриття механізму впливу громадських ініціатив на 
соціальні зміни, їх «вага» в соціальних рухах), соціально філософського (стратегія і тактика 
побудови громадянського суспільства шляхом самоорганізованої соціальної діяльності), а також 
міждисциплінарного характеру для розкриття взаємодії перерахованих вище факторів. Активізація 
інтересу до дослідження теми соціальної діяльності на основі сучасних методологічних підходів 
сприятиме формуванню теоретичного базису для обґрунтування і планування конструктивних 
кроків по стабілізації глобальної ситуації. 
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ADVERTISING HYPER-SIMULACRUM  
AS A QUASI-SACRAL IMAGE 

The  article  focuses  on  revealing  the  peculiarities  of  the  advertising  hyper‐simulacrum  nature 
as a quasi‐sacral  image in the context of modern socio‐cultural transformations  in the category 
of  «sacred».  The  paper  points  to  elements  that  testify  the  sacralisation  of  a  suchlike  social 
phenomenon  as  advertising,  which  include  consumerism  as  the  advertising  ideology, 
psychological methods of persuasion in the truth of this  ideology, the sign forms of advertising 
idea and value implementation, a shopping centre as a special organization that is necessary for 
the establishment of the sacred status of advertising ideology, the specific ceremonies and PR‐
actions.  It  is  emphasized  that  in  order  to  maintain  faith  in  the  advertising  sacredness  it  is 
necessary  to  have  authorities  that  would  feed  this  faith.  In  the  context  of  advertising 
sacralization research such authorities could be the advertising hyper‐ simulacrums. This is a new 
concept in the discourse of the advertising visuality. 
Keywords: advertising, media culture, sacred, advertising visuality, advertising hyper‐simulacrum. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Ми живемо в реальності, яку називають 
симулятивною, гіперреальною, віртуальною, матеріалістично орієнтованою, бездуховною і т. п. 
Симулятивна модель навколишнього світу та гіперреальний вимір нашої культури конструюються 
сучасними медіа. Одним із поширених видів такого конструювання є рекламна образність, яка має 
симулятивну природу. У цьому симулятивному просторі традиційні категорії культурно-
естетичного виміру зазнають суттєвих трансформацій, подекуди спотворення і профанації. Однією з 
таких категорій є категорія «сакральне», яка в цьому контексті перетворюється на «квазі-
сакральне», або ж «псевдо-сакральне». З’ясування причин і наслідків такої трансформації є 
актуальною і важливою культурологічною проблемою, що потребує сучасного переосмислення. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Соціокультурний та філософський вимір категорії 
«сакральне», його профанація та секуляризація культури в контексті епохи постмодерну стали 
об’єктом зацікавлень багатьох дослідників. Змістовний теоретичний аналіз цієї категорії 
представлено в працях Р. Отто, Е. Дюркгейма, М. Еліаде, Г. ван дер Леу, М. Мосса, Р. Каюа, 
Ж. Батая, П. Тілліха, Р. Нібура, Д. Белла, П. Бергера. На пострадянському просторі категорію 
сакрального осмислювали В. Н. Топоров, В. М. Живов, А. П. Забіяко, О. В. Медвєдєв, 
Є. О. Торчинов, Н. П. Цигуля, А. С. Сафонова, Н. М. Ростова, у вітчизняній науці – В. В. Токман, 
В. Ю. Головей, В. А. Личковах, М. Ю. Савельєва, В. М. Шелюто, А. М. Лещенко, Т. І. Ярошовець та 
ін. Водночас недостатність філософсько-культурологічних досліджень сакрального в контексті 
сучасної медіакультури і, зокрема, в контексті концептів «нової візуальності» та «гіперреальності», 
обумовлює мету нашого звернення до цієї проблематики. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей природи рекламного гіперсимулякра як квазі-
сакрального образу в контексті сучасних соціокультурних трансформацій категорії «сакральне». 

Досягнення поставленої мети уможливлене розв’язанням таких завдань: 
• аналізом категорії «сакральне» та «сакральне зображення» в контексті рекламної 

візуальності; 
• аналізом компонентів процесу сакралізації в рекламі; 
• окресленням концепту рекламного гіперсимулякра як квазісакрального образу. 
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
В контексті нашого дослідження важливий той факт, що сакральне значно ширше, ніж релігійне. 
Хоча найчастіше саме релігієзнавство, зокрема феноменологія релігії та соціологія релігії, експлікує 
поняття сакрального, проте у другій половині ХХ століття до переосмислення цього концепту 
вдаються і філософія, і культурологія, і естетика, і філологія. Якщо глибинну сутність релігійного 
становить сакральне, то сутнісна основа сакрального виходить за межі релігійного. 

Аналізуючи сутність і світоглядну природу феномену сакрального, український дослідник 
В. В. Токман вказує на те, що цей феномен синтезує в собі три аспекти. Це онтологічний аспект, 
феноменологічно-психологічний та аксіологічний. Онтологічний аспект сакрального акцентує 
на ньому як на об’єктивній або суб’єктивній реальності певного виду. Феноменологічно-
психологічний аспект розкриває сприйняття особистістю сакрального, переживання стану 
благоговіння перед сакральним та захоплення ним. Аксіологічний аспект характеризує ціннісні 
ресурси сакрального. Тому науковець трактує сакральне як «сферу буття, ідейно-мисленнєву 
сутність, істоту чи силу, що переживаються людиною в розрізі почуттів благоговіння і захоплення 
та становлять для останньої фундаментальну цінність»1. Це важлива для нас теза у подальшому 
розкритті квазісакральної сутності рекламної ідеології та її візуальних проявів. Ми неодмінно 
розлянемо феноменологічно-психологічний аспект сприйняття сакрального в сучасному суспільстві, 
зокрема в контексті рекламної візуальності, проте в межах цього дослідження такий аспект не може 
бути повністю висвітленим. Він потребує окремого дослідження. В межах цієї статті для нас 
пріоритетними є онтологічний та аксіологічний аспекти. 

Український дослідник сакрального модусу культури та репрезентації священного в мистецтві 
В. Ю. Головей вказує на те, що в сучасному гуманітарному дискурсі категорія «сакральне» 
претендує на статус метакатегорії2. Це зумовлено тим, що сьогодення з його споживацькою 
ідеологією руйнує традиційні культурні цінності, людське існування втрачає свої абсолютні духовні 
орієнтири. Такі умови актуалізують переосмислення категорії сакрального в контексті сучасних 
світоглядних орієнтирів. Розкриваючи місце священного в ієрархії людських цінностей, дослідниця 
пише: «Сакральне вказує на ціннісний пріоритет буття стосовно існування, виражає надособистісне, 
надіндивідуальне буття. Воно пов’язує дискретні події «божественним вузлом» і побутує як 
прекрасне й довершене ціле, у якому щезає окрема недосконалість. Священне посідає найвищий 
щабель ієрархії культурних цінностей і водночас структурує цю ієрархію, адже в такій системі 
світоглядних координат ціннісний статус будь-якого явища визначається стосовно сакральної 
домінанти»3. Тому у фокусі наукових досліджень завжди буде залишатись важливим питання 
ментальної репрезентації сакральної домінанти певного культурно-часового простору. 

Оскільки духовні світоглядні орієнтири втрачають свою структуруючу роль в ієрархії 
цінностей, а смисложиттєві орієнтири людини спрямовані на безперервне споживання задля 
наближення до певного «ідеалу», який нам пропонує реклама, тому логічною є гіпотеза про те, що 
такий потужний вплив рекламної ідеології на людину зумовлений саме наявністю сакрального в цій 
ідеології. 

Згадуваний нами науковець В. В. Токман, виокремив чотири типи історичних уявлень про 
священне: одухотворено-натуралістичний, імматеріально-духовний, містично-трансцендентний та 
соціогенотеїстичний. Перші три типи репрезентують релігійний контекст сакрального, а четвертий 
стосується соціального контексту. Одухотворено-натуралістичний тип історичного уявлення про 
священне стосується тотемізму, анімізму, фетишизму та інших найбільш ранніх форм вірувань. 
Імматеріально-духовний тип охоплює давньогрецьку, давньоримську, давньослов’янську міфології 
та ін., де боги та духи є нематеріальними та живуть у своєму власному світі. Містично-
трансцендентний тип представлений християнством, іудаїзмом та ісламом, коли «системи 
благочестя мають справу з всемогутнім Богом, наділеним креативною функцією творити з нічого і 
який виявляє себе по відношенню до особистісного "Я" в одних випадках як сила зовнішня, а 
                                                      
1 Токман, В.В. (2001) Феномен священного: його сутність і світоглядна природа: Автореферат на здобуття 
наукового ступеню кандидата філософських наук. Київ: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 5. 
2 Головей, В.Ю. (2012) Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації. Луцьк: Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, 420. 
3 Там само, 119. 
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в інших – як іманентна душі віруючого сутність»1. Дослідник доводить, що сучасна культурно-
історична епоха характеризується впливовістю сакрального соціогенотеїстичного типу. Такий тип 
характеризується наділенням сакральними рисами соціальних феноменів та об’єктів. Тобто мова йде 
про переміщення сакральної домінанти на мирські світські явища, які й структурують ієрархію 
цінностей сучасної людини. За словами В. Ю. Головей, «У міру прогресу секуляризації культури 
зменшується питома вага священного-релігійного, натомість зростає частка священного-
секулярного. Будь-яка світська цінність (моральна, естетична, політична тощо), що підноситься 
до рівня абсолютної, граничної, певним чином сакралізується»2. 

Російський дослідник сакрального як соціокультурного феномену А. С. Сафонова пише: 
«В історії культури на кожній стадії розвитку суспільства домінуючу роль в соціальній організації 
відіграють різні інститути (церква, армія та ін.), для підтримування яких створюються ідеології, 
завдання яких сформувати уявлення про беззаперечну значимість і цінності цих інститутів, що 
неможливо на основі лише розумних, раціональних доводів і потребує додаткового 
ірраціонального – сакрального – підгрунтя»3. Автор наголошує на ефективності сакралізації як 
способу соціального управління та соціальної самоорганізації. Якою б не була соціальна система та 
соціокультурні відносини, їх ідеологічна складова завжди буде опиратись на сакралізацію 
соціокультурних феноменів. Це дає нам ще більше підстав зробити припущення, що консюмеризм 
як рекламна ідеологія теж потребує додаткових сакральних основ. Проте перш ніж показати точки 
дотику рекламного та сакрального, ми звернемось до наукових напрацювань дослідників та з’ясуємо 
певні онтологічні засади сакрального в соціокультурному просторі сьогодення та його прояви. 

М. Еліаде пише про те, що в архаїчній свідомості сакральне стає реальним, «бо тільки сакральне 
є в абсолютному смислі..., творить і надає речам довговічності. Незліченні дії освячення – простору, 
предметів, людей і т. д. – засвідчують одержимість реальним, жагу первісної людини бути»4. Тобто, 
у свідомості первісних людей між сакралізацією та онтологізацією світу стоїть знак рівності. Можна 
сказати, що сакралізація супроводжує пошук реальності, прагнення людини наблизитись 
до Абсолюту, утверджує істинність тут і зараз. Якщо в архаїчній свідомості сакральне є виявом 
реального, Абсолюту, то логічно виникає питання: а що ж відбувається нині? Чи супроводжує 
сакралізація пошук реальності та наближення до Абсолюту в симулятивному просторі сьогодення? Чи 
відображає вона цю реальність? Чи, можливо, перетворилася на маніпуляційну технологію 
в утвердженні простору гіперреальності? Спробуємо нижче дати відповідь на ці питання. 

Раніше ми вже писали про симулятивну природу рекламних зображень5. Ми вказували на те, 
що реальне більше не потребує раціональності, адже конструюється на основі симулякрів, моделей, 
образів без подоби та набуває статусу гіперреальності. Пригадаймо ще раз фази деградації образу, 
про які пише Ж. Бодріяр: 

– він є відображенням глибокої реальності; 
– він маскує і спотворює глибоку реальність; 
– він маскує відсутність глибокої реальності; 
– він позбавлений зв’язку з будь-якою реальністю: він є чистим симулякром самого себе. 
У першому випадку образ є доброю видимістю – репрезентація належить до порядку таїнства. У 

другому він є поганою видимістю – порядку псування. У третьому він грає роль видимості – і 
належить до порядку чаклунства. У четвертому випадку він належить аж ніяк не до порядку 
видимості, але до симуляції»6. Ж. Бодріяр прямо не говорить, що у першому випадку образ є 

                                                      
1 Токман, В.В. (2001) Феномен священного: його сутність і світоглядна природа: Автореферат на здобуття 
наукового ступеню кандидата філософських наук. Київ: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 11. 
2 Головей, В.Ю. (2012) Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації. Луцьк: Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, 117. 
3 Сафонова, А.С. (2007) Сакральное как социокультурній феномен: Автореферат диссертации на соискание 
научной степени кандидата философских наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 3. 
4 Элиаде, М. (1987) Космос и история. Москва: Прогресс, 38. 
5 Лещук, О.О. (2016) Симулятивна природа рекламних образів. Філософія і політологія в контексті сучасної 
культури, 3 (12), 98-107. 
6 Бодріяр, Ж. (2004) Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 12-13.  
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сакральним, проте він вказує на те, що образ є відображенням глибокої реальності та належить 
до порядку таїнства. А це фактично і є підтвердження його сакрального статусу. Постараймося трішки 
глибше зрозуміти, що являють собою сакральні зображення та як вони виникають. В. Ю. Головей 
зазначає, що вони виражають зміст граничного інтересу людини і «виникають не довільно, вони є 
продуктом інтегрального сакрального досвіду людства. Такий досвід є універсальним»1. Усі релігії, 
вірування, ідеології засвідчують присутність елементів такого досвіду. Саме сакральний досвід 
закладав у людині смисложиттєві цінності. Водночас дослідниця зазначає, що рівень суспільного 
розвитку зумовлює наші уявлення про божественне, а ці уявлення, в свою чергу, впливають 
на розвиток людства. «Священне зображення – не річ серед інших речей, не об’єкт, який можна 
описувати як суму якостей, не «плід фантазії», але справжнє, істинна присутність абсолютного. Межа 
між сакральним і профанним твором проходить між справжнім і об’єктом. Поняття «об’єкт» має 
інструментальне призначення, це те, чим маніпулюють (споглядають, описують, вивчають тощо), 
воно завжди залежне від людини-суб’єкта. Справжнє – це істинна присутність безумовного, 
безкінечного, те, що пов’язує людину з абсолютним, формує її духовно. Справжнє – це завжди 
теперішнє, адже воно з’являється і триває, допоки існує присутність, зустріч, сутнісне відношення»2. 
Але чи завжди теперішнє є справжнім? Ні. Ми вже говорили, що теперішні зображення все частіше є 
симулякрами та позбавлені зв’язку з реальністю. І, в першу чергу, це стосується рекламної 
візуальності. Оскільки сакральне є не лише релігійним, а й соціокультурним феноменом та відіграє 
фундаментальну роль в утвердженні соціальної самоорганізації, то варто шукати прояви сакралізації і 
в рекламній ідеології консюмеризму та сучасному суспільстві споживання. 

Російський дослідник О. А. Федоровських вказує на те, що сакралізація ідеології перетворює 
її на своєрідну релігію. Профанація релігійних цінностей призводить до заміщення їх певною 
ідеологією. Ідеологія ж, набуваючи форми та соціальних функцій релігії, «стає носієм сакрального 
як соціальної цінності. При цьому мирське, земне, явлене, профанне сакралізується, оголошується 
єдино істинним. Сам процес визначення статусу сакрального і профанного стає прерогативою 
влади. Процес деідеологізації, критика ідеології в її претензії на достовірність і тотальність ведуть 
до заміни ідеології міфологією. Міфологія бере на себе функції ідеології (і претендування на збіг 
з дійсністю, тотальність, маніпулятивний характер управління)»3. Цей аспект проблеми 
міфологічної природи реклами та рекламної міфотворчості у вітчизняній науці детально висвітлено 
в монографії Л. М. Хавкіної «Сучасний український рекламний міф»4. 

Отож, ми і підійшли безпосередньо до розкриття компонентів сакралізації реклами. Ми 
будемо опиратися на систему сакралізації, яку описав дослідник священного Д. В. Пивоваров. 
Згідно з Д. В. Пивоваровим5 система сакралізації включає в себе такі елементи: 

а) суму священних для даного суспільства ідей, тобто наявність певної ідеології. То яким же 
чином ідеологія як як елемент сакралізації може бути спроектована у фокусі наукових досліджень на 
рекламу? Поняття «ідеологія» не втрачає свого концептуального наукового потенціалу в дослідженні 
масових комунікацій та медіакультури. Так західні науковці Девід Крото та Стюард Хойнс 
в дослідженні «Медіа/суспільство: індустрія, іміджі та аудиторія»6 акцентують на ідеологічних 
проблемах мас-медіа. Вони виділяють три області мас-медіа, в яких ідеологічна складова 
прослідковується найбільш наглядно. Це програми новин, кінопродукція та популярна музика. 
На наше переконання, рекламна візуальність несе в собі не менше ідеологічне навантаження. 

В контексті дослідження рекламної візуальності консюмеризм і є тією ідеологією, яка, 
опираючись на візуальний потенціал рекламного зображення, утверджує в суспільстві нові ідеї та 

                                                      
1 Головей, В.Ю. (2012) Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації. Луцьк: Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, 47. 
2 Там само, 198-199. 
3 Федоровских, А.А. (2000) Трансформация сакрального и профанного в обществе: миф-религия-идеология: 
Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата философских наук. Екатеринбург: 
Уральский государственній университет, 9. 
4 Хавкіна, Л.М. (2010) Сучасний український рекламний міф. Харків: Харківське історико-філологічне 
товариство, 352. 
5 Пивоваров, Д.В. (2005) Сакальное. Научные труды профессоров Уральского института экономики, 
управления и права, 2, 148-159. 
6 Croteau, D., Hoynes, W. (2000) Media/Society: Industries, Images, and Audience. Pine Press, 157-191. 
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цінності. Ідеологія безперервного споживання висвітлюється у праці Ж. Бодріяра «Суспільство 
споживання». Міркуючи над суспільною логікою споживання, автор пише: «Будь-яке міркування про 
потреби спочиває на наївній антропології: на природній схильності до щастя. Щастя, вписане вогняними 
літерами в рекламу Канарських островів або солей для ванн,– це абсолютна точка відліку суспільства 
споживання; власне, це еквівалент порятунку. Але яке це щастя, переслідуюче сучасну цивілізацію 
з такою ідеологічною силою?»1. А щастя в такому суспільстві, як переконаний дослідник, повинно бути 
виміряне в речах та знаках. Щастя як щось незалежне від демонстративних знаків, як внутрішня 
насолода, яка не потребує доказів, не має місця для існування в суспільстві споживання. В суспільстві 
споживання щастя має свої видимі критерії. І ці критерії, не в останню чергу, програмуються та 
укорінюються завдяки рекламній візуальності. Ось як Ж. Бодріяр визначає споживання: «Споживання – 
це система, яка забезпечує порядок знаків і інтеграцію групи; отже, воно є одночасно мораллю 
(системою ідеологічних цінностей) і системою комунікації, структурою відносин»2. Як бачимо, 
дослідник у споживанні як запоруці щастя бачить не просто нав’язані рекламою цінності, а ідеологічну 
силу. Ця сила прихована. Хоч медіа-середовище демонструє різну рекламу, проте в сумі вона транслює 
єдину ідеологію: хочеш бути щасливим – купуй. Консюмеризм як цінність в глобальному 
інформаційному суспільстві є універсальною навіть для різних народів та культур. 

б) психологічні прийоми та засоби переконання людей в безумовній істинності цих ідей. Те, 
що таких прийомів та засобів у рекламному бізнесі величезний арсенал – беззаперечний факт. Ми не 
будемо надто заглиблюватися в цей аспект, це царина психологів. А от результативність цього 
елементу системи сакралізації яскраво демонструють слова французького письменника, який в 
минулому працював рекламістом, автора роману «99 франків» Фредеріка Бегбедера: «М-м-м, як 
мені це подобається – сушити вам мізки. Я бавлюся з вашою правою півкулею. Ваші бажання 
більше не належать вам: я нав’язую свої. Я забороняю вам бажати навмання. Ваше бажання є 
результатом мільярдних інвестицій. Це я вирішую сьогодні, чого ви схочете завтра»3. Говорячи про 
психологічні прийоми та засоби переконання в рекламі, науковці поділяють їх на усвідомлювані та 
неусвідомлювані реципієнтом, на раціональні та емоційні. Німецький та американський дослідник 
психології реклами Г. Мюнстерберг нагологує на значимості та ефективності емоційних впливів у 
рекламі: «Найбільш безпосередній шлях до такого впливу полягає в тому, що ми викликаємо якесь 
почуття або настрій, викликаємо наслідування або виробляємо вплив навіюванням. Хто хоче 
панувати над людьми, той збуджує у них надію і страх, честолюбство і заздрість, любов і ненависть, 
марнославство і гордість. Апеляція до почуття може розімкнути уста злочинця або грішника і 
домогтися визнання у в’язниці або в сповідальні, коли ніяка апеляція до розуму не привела б ні до 
якого результату, і для порушення емоційних станів так само, як і для управління увагою і розумом, 
може бути вироблена психологічна техніка»4. 

Таким чином, психологічні прийоми емоційного впливу в рекламі спрямовані на 
культивування в людини віри в істинність рекламного месседжу. Адже сакральне супроводжується 
саме вірою, яка не потребує раціональних доводів, яка проростає з емоцій. 

в) специфічні знакові форми втілення святинь, сакраментальних та ворожих символів. 
Роблячи дискурс проблематики римської релігійної свідомості, В. Ю. Головей вказує на те, що 
сакральними для римлян були не лише боги, а й «все, що належить богам: їхні імена, частини їх 
тіла, одяг, атрибути, прояви їхнього характеру, тощо. На цій підставі для римської релігійної 
свідомості сакральні «житло» бога, храмове начиння і культові предмети. Сакральні й усі 
зображення богів, а також усі передані в храм присвячені богам витвори мистецтва. Отже, 
сакральними вважалися не тільки скульптурні зображення богів – кумири, яким традиційно 
поклонялися греки та римляни, а й ті витвори мистецтва, які прихожани жертвували храмам як 
присвячені богам»5. Сакральним символом за певних обставин міг стати будь-який фрагмент 
реальності. Це могла бути тварина, рослина, гора, річка, хліб, чаша вина, жест, слово тощо. 
                                                      
1 Бодрийяр, Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и стуктуры. Москва: Республика; Культурная 
революция, 73. 
2 Там само, 108. 
3 Бегбедер, Ф. (2004) 99 франків. Харків: Фоліо, 4. 
4 Мюнстеберг, Г. (1996) Основы психотехники. Санкт-Петербург: П.Э.Т., 148-149. 
5 Головей, В.Ю. (2012) Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації. Луцьк: Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, 14. 
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Сакральним символом могла бути навіть людина. Сакральний символ В. Ю. Головей трактує як 
своєрідний міст між трансцендентним та іманентним. А творення сакральних символів, за словами 
дослідниці, зумовлене «одвічною потребою людини певним чином співвідносити себе з вищою 
реальністю, виражати свої уявлення про абсолютні цінності, здатні скеровувати людину й надавати 
смисл її існуванню»1. Тобто, як акцентує В. В. Токман, саме символ є проявом сакрального в межах 
чуттєво даного світу, він є маніфестацією сакрального2. Згадуваний нами дослідник 
О. А. Федоровських теж підкреслює, що і на індивідуальному рівні, і в соціумі прояв сакрального 
має знаково-символічний характер3. Власне рекламна візуальність і закликає нас «доторкнутися», 
долучитися до того «істинного» красивого світу, який вона демонструє. Пропонує долучитися до 
нього за допомогою матеріальних знаків. Купуй – і ти станеш одним із обраних, яким відкритий 
вищий світ, той, який прості смертні можуть споглядати лише на рекламних зображення. Всі ці 
матеріальні речі і подаються рекламною візуальністю як символи: символ краси, символ мужності, 
символ успіху, символ популярності, символ достатку і т. д. 

г) особливу організацію (наприклад, церква). В руслі сакралізації реклами такою організацією є 
торгово-розважальний центр. Новий комерційний центр, дрогстор, як називає його Ж. Бодріяр, 
«представляє не різні категорії товарів, а поєднання знаків всіх категорій благ, які розглядаються як 
часткові представники знакової цілісності. Культурний центр там стає складовою частиною 
комерційного центру. Не слід розуміти це так, що культура там «проституйована»: це було б занадто 
просто. Вона там культуралізована. Одночасно товар (одяг, бакалія, ресторан і т. д.) там теж 
культуралізований, трансформований в ігрову і відмінну субстанцію, в аксесуар розкоші, в один 
з елементів загальної колекції споживаних благ»4. Автор порівнює дрогстор з калейдоскопом, який 
може представити все: місця продажу товарів, кінотеатри, ресторани та кафе, ігрові та розважальні 
місця, спортивні комплекси, басейни і т. д. 

Візуальна реклама постає свого роду як дорожні знаки споживацького руху. І за її 
посередництвом всі дороги ведуть у гіпермаркет. Згідно з Бодріяром, гіпермаркет є тим місцем, де 
виробляється нова соціальність. Люди приходять в нього все частіше не для того, аби задовольнити 
життєво необхідні потреби, а для того, аби «знайти тут і відібрати предмети-відповіді на всі 
запитання, які вони можуть поставити собі; чи, радше, вони приходять самі у відповідь 
на функціональне й кероване запитання, яке становлять предмети»5. Предмет – це вже не товар, це 
навіть не знак у звичному розумінні цього слова. Предмети стають тестами для людей. Вони 
ставлять людині запитання, а людина при цьому втрачає свободу вибору відповіді, адже відповідь 
вже міститься у самому запитанні. Торговий центр, у який спрямовує людину реклама у візуальному 
просторі сучасного міста, стає моделлю форми контрольованої соціалізації. Він об’єднує 
в однорідному часопросторі всі фізіологічні та соціальні потреби людського життя: роботу, їжу, 
відпочинок, засоби гігієни, засоби інформації, транспорт, культуру і т. д. Він стає «часопростором 
цілої операційної симуляції соціального життя, цілої структури зони життя та руху»6. Бодріяр 
наголошує на тому, що гіпермаркет виражає спосіб життя, в якому зникає як село, так і місто: 
«Міста залишилися містами, тоді як нові міста перетворюються на сателіти гіпермаркету або 
торговельного центру з програмованою мережею постачання і перестають бути містами, щоб стати 
агломераціями. <...> Гіпермаркет як ядро. Місто, навіть сучасне, вже не поглинає його. Саме він 
визначає ту орбіту, якою рухається агломерація. <...> гіпермаркети вже не мають нічого від маркету 
(ринку)»7. 

                                                      
1 Там само, 54. 
2 Токман, В.В. (2001) Феномен священного: його сутність і світоглядна природа: Автореферат на здобуття 
наукового ступеню кандидата філософських наук. Київ: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
3 Федоровских, А.А. (2000) Трансформация сакрального и профанного в обществе: миф-религия-идеология: 
Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата философских наук. Екатеринбург: 
Уральский государственній университет. 
4 Бодрийяр, Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и стуктуры. Москва: Республика; Культурная 
революция, 8. 
5 Бодріяр, Ж. (2004) Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 111. 
6 Там само, 113. 
7 Бодріяр, Ж. (2004) Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 114-115. 
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Жан Бодріяр навіть образно порівнює торговий центр з римським Пантеоном богів: «Як 
в римськом Пантеоні синкретично співіснували величезному «дайджесті» боги всіх країн, так 
в нашому Супершопінгцентрі, який для нас є нашим Пантеоном, нашим Пандемоніумом, 
об’єдналися всі боги або демони споживання, тобто всі види діяльності, всі роботи, всі конфлікти і 
всі пори року, знищені в одній і тій же абстракції. В субстанції об’єднаного таким способом життя, 
в цьому універсальному дайджесті не може більше бути сенсу: неможливі більше мрія, поезія, 
робота здорового глузду...»1. 

д) спеціальні практичні дії, обряди та церемонії (культи). Цей елемент сакралізації в рекламі 
простежується дуже наглядно. Великим брендам не достатньо просто випустити на ринок новий 
продукт. Вони намагаються влаштувати з цього приводу ціле PR-шоу, церемонію, яка би ще більше 
утверджувала культ споживання. Вони активно включають людей в цей процес, пропонуючи їм 
пройти певні випробування. І все це задля того, аби в кінці цих випробувань вони отримали 
у подарунок той «священний» знак, який засвідчить оточуючим їх успішність, популярність, їх 
причетність до «вищого» світу. Для самої ж людини участь в таких акціях, шоу, церемоніях є 
досвідом, який відмінний від її щоденного життя, становить для неї вихід за межі буденності. 

Якщо говорити про істинний сакральний досвід, то він, за словами В. Ю. Головей «відкриває 
людині можливість вирватися з потоку дурної безкінечності одноманітних буднів і пережити гостру 
насолоду інтенсивністю миті, справжньої події, звершення. <...> Священна подія – мить, пронизана 
напругою дотикання часу й вічності»2. У нашому ж випадку сакралізація реклами – це 
квазісакральний досвід, це мить, пронизана напругою дотикання симулякрів. 

Проте згадуваних елементів сакралізації не достатньо для підтримування віри в сакральність 
соціальних явищ. Необхідна наявність авторитетів, які би живили цю віру. В контексті 
дослідження сакралізації реклами такими авторитетами є рекламні гіперсимулякри. Це новий 
концепт в дискурсі рекламної візуальності. В його трактуванні ми будемо відштовхуватися від 
концепції соціального образу/ікони. Цю концепцію висвітлено в наукових напрацюваннях 
української дослідниці К. В. Батаєвої. Соціальні образи/ікони вона трактує як «образи, які 
передаються від людини до людини (від творця образу до реципієнта), вільно циркулюють в 
соціокомунікативному просторі; це образи, які «соціалізують» людину, спонукаючи її 
відтворювати їх зміст у власному повсякденні; це образи, в яких відображаються і підтримуються 
статусні, гендерні відмінності соціальних акторів»3. 

У нашому баченні рекламний гіперсимулякр є різновидом соціального образу/ікони. Проте це 
вже не просто образ-симулякр, якого не існує в реальності, який «живе» в медіапросторі 
в конкретній рекламній формі. Це образ самої реальної людини, який конструюється нею відповідно 
до представлених в рекламній візуальності симулякрів та поширюється нею у власних соціальних 
мережах як доказ наближення до ідеалів «вищого» світу, «справжнього» існування. І, звісно ж, 
у своїй самопрезентації не обходиться без демонстрації рекламованої продукції. Таким чином, 
рекламний симулякр набуває плоті і крові, і вже не просто образ людини як такої стає інструментом 
в рекламній візуальності. Вже сама людина перетворюється в рекламний гіперсимулякр, своєрідного 
«апостола» бога споживацької ідеології, ім’я якого Консюмеризм. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку суспільства сакралізація не обмежується матеріальним втіленням Абсолютного, виявом 
колективного досвіду переживання трансцендентного. Сьогодні сакралізація стає технологією 
соціального програмування в політиці, в рекламі, в самому мистецтві як комерційному проекті і т. д. 
До того ж сакральне-релігійне не просто втрачає свою вагу по відношенню до сакрального-
секулярного, а часто стає інструментом в утвердженні секулярних цінностей (наприклад, 
використання релігійних символів у комерційній рекламі). Консюмеризм як рекламна ідеологія, 
психологічні прийоми переконання в істинності цієї ідеології, знакові форми втілення рекламних 
ідей та цінностей, торговий центр як особлива організація, необхідна для утвердження сакрального 
                                                      
1 Бодрийяр, Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и стуктуры. Москва: Республика; Культурная 
революция, 11. 
2 Головей, В.Ю. (2012) Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації. Луцьк: Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, 51. 
3 Батаева, Е.В. (2013) Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики. Харьков: ФЛП 
Лысенко И. Б., 143. 
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статусу рекламної ідеології та специфічні церемонії та PR-акції – ось ті елементи, які засвідчують 
сакралізацію такого соціального явища як реклама. 

Оскільки онтологічно сакральне є абсолютною цінністю, яка формує культурний простір, 
диктує норми поведінки, а, головне, є фактором самоідентифікації людини, то перспективою 
подальшого дослідження є феноменологічний аспект сприйняття людиною рекламного 
гіперсимулякра як квазісакрального образу. 

References: 

1. Bataeva, E.V. (2013) Vidimoe obshhestvo. Teorija i praktika social’noj vizualistiki [Visible society. Theory and 
Practice of Social Visualistics]. Kharkiv: FLP Lysenko I. B. [in Russian]. 

2. Behbeder, F. (2004) 99 frankiv [99 francs]. Kharkiv: Folio. [in Ukrainian]. 
3. Bodrijjar, Zh. (2006) Obshhestvo potreblenija. Ego mify i stuktury [The Consumer Society: its Myths and 

Structures]. Moscow: Respublika; Kul’turnaja revoljucija. [in Russian]. 
4. Bodriiar, Zh. (2004) Symuliakry i symuliatsiia [Simulacra and Simulations]. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian]. 
5. Holovei, V.Yu. (2012) Sakralne v mystetstvi: problemy obrazotvorchoi reprezentatsii [Sacred in Art: Problems 

of Fine Arts Representation]. Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. [in Ukrainian]. 
6. Leshchuk, O.O. (2016) Symuliatyvna pryroda reklamnykh obraziv [Simulative Nature of Advertising Images]. 

Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury [Philosophy and political science in the context of modern 
culture], 3 (12), 98-107. [in Ukrainian]. 

7. Mjunsteberg, G. (1996) Osnovy psihotehniki [Fundamentals of Psychotechnics]. Saint-Petersburg: P.Е.T. 
[in Russian]. 

8. Pivovarov, D.V. (2005) Sakral’noe [Sacred]. Nauchnye trudy professorov Ural’skogo instituta jekonomiki, 
upravlenija i prava [Scientific Research of the Ural Institute of Economics, Management and Law professors], 2, 
148-159. [in Russian]. 

9. Safonova, A.S. (2007) Sakral’noe kak sociokul’turnyj fenomen: Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye nauchnoy 
stepeni kandidata filosofskikh nauk [Sacred as a Socio-Cultural Phenomenon: Abstract of thesis for the degree 
of candidate of philosophical sciences]. Saint-Petersburg: Sankt-Peterburgskiy politekhnicheskiy universitet Petra 
Velikogo. [in Russian]. 

10. Tokman, V.V. (2001) Fenomen sviashchennoho: yoho sutnist i svitohliadna pryroda: Avtoreferat dissertatsii 
na soiskaniye nauchnoy stepeni kandidata filosofskikh nauk [Phenomenon of the Sacred: its Essence and World-
View Nature: Abstract of thesis for the degree of candidate of philosophical sciences]. Kyiv: Kyiv National 
University of Taras Shevchenko. [in Ukrainian]. 

11. Jeliade, M. (1987) Kosmos i istorija [The Universe and History]. Moscow: Progress. [in Russian]. 
12. Fedorovskih, A.A. (2000) Transformacija sakral’nogo i profannogo v obshhestve: mif-religija-ideologija: 

Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye nauchnoy stepeni kandidata filosofskikh nauk [Transformation of the Sacred 
and the Profane in Society: Myth-Religion-Ideology: Abstract of thesis for the degree of candidate of philosophical 
sciences]. Ekaterinburg: Ural State University. [in Russian]. 

13. Khavkina, L.M. (2010) Suchasnyi ukrainskyi reklamnyi mif [Modern Ukrainian Advertising Myth]. Kharkiv: 
Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo. [in Ukrainian]. 

14. Croteau, D., Hoynes, W. (2000) Media/Society: Industries, Images, and Audience. Pine Press. [in English]. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 152

PHILOSOPHY OF RELIGION 

Олег Соколовський, к. філос. н. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна 

ХРИСТОЛОГІЧНА ТЕОЛОГІЯ  
І ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ 
Oleh Sokolovskyi, PhD  
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 

CHRISTOLOGICAL THEOLOGY  
OF THE FIRST ECUMENICAL COUNCIL 

The article analyzes  the Christological debates of  the period of activity of  the First Ecumenical 
Council.  It  was  determined  that  the  subject  of  theological  disputes  of  the  East were  abstract 
questions  of  Christian  dogma  within  the  boundaries  of  the  separation  of  the  Christology 
doctrine, first of all  in the question of the unification of the two natures in Christ. The western 
orientation  on  the  solution  of  practical  problems  of  the  Christian  system,  which  had  a  life‐
practical application, was substantiated. The controversies around theological thought of this era 
set a dual task: on the one hand, it was necessary to refute the teachings that contradicted the 
Christian  principles,  and  on  the  other  hand,  to  give  an  exact  definition  to  the  truths  of  the 
Christian faith, which had a distinct  interpretation  in the teachings of various theologians. This 
task was achieved as an individual effort of Christian theologians, and the joint activities of the 
Christian Church. 
Keywords: Christological doctrine, theology, soteriology, dogma. 

Започатковані в ранньому християнстві основні ідеї христології, в тому числі й сотеріології, 
були трансформовані до умов формування християнської теології. Тринітарні дискусії періоду 
Вселенських соборів були тісно пов’язані з основними христологічними питаннями про поєднання 
божественної та людської природи в Христі. Попередня богословська традиція давала низку 
відповідей, обґрунтування яких лежало в основі новозавітного Писання або ідеях, котрі не 
суперечили їх вченню. Це й визначило зміст христологічних концепцій, у яких проявилися 
теологічні позиції різних світоглядних шкіл і їх послідовників: втілення Логосу в плоті Тертуліана, 
поєднання двох природ у Христі Іринея, наявність людської душі в Христа Оригена, вселення 
Логосу в тіло Христа Афанасія Александрійського. Однак християнська церква не могла 
протиставити логічне і несуперечливе вчення тим безкомпромісним релігійно-догматичним 
підходам, які підривали сакральне ядро християнства як релігії. 

Слід зауважити, що аналіз причин христологічних дискусій традиційно розглядають 
у контексті протистояння антіохійського та александрійського богословських підходів у питанні 
поєднання божественної та людської природи в Христі. Власне, такий підхід призвів до дослідження 
низки христологічних аспектів виключно в межах теологічного протиставлення двох позицій, 
нехтуючи релігійно-філософським контекстом даного питання. Надмірна схематизація церковних 
явищ антіохійською та александрійською теологією аргументована в наукових працях дослідників, 
зокрема богословом і церковним істориком А. Іванцовим-Платоновим1. Однак, заперечувати 
значення ролі цих шкіл при тлумаченні біблійних текстів та поясненні змісту старозавітних і 
новозавітних символічних оповідей із доказами божественного походження й абсолютної істинності 
Біблії, на нашу думку, є безпідставним. 
                                                      
1 Иванцов-Платонов, М. (1888). Древняя Церковная История: Лекции орд. проф. А. М. Иванцова-Платонова. 
Москва: Лит. Александровской, VII, 451–452.  
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Досліджуючи тенденції формування христології на етапі проведення Вселенських соборів, 
відзначимо, що її основоположні ідеї отримали подальший розвиток у доктринах представників 
олександрійського й антіохійського напрямків, які й були включені в христологічний догмат 
християнської теології. Ці процеси слід пов’язувати, у першу чергу, з христологічними дискусіями 
періоду IV–V ст. 

Відповідно прийнятим правилам, Вселенський собор, який сформулював христологічний догмат 
християнської церкви, повинен повністю відповідати внутрішнім і зовнішнім вимогам. Головною 
вимогою є участь усіх Помісних Церков за особистої присутності предстоятелів або їхніх 
представників. В іншому випадку, наявність окремих послань, де викладені думки тієї чи іншої 
Церкви з відомих питань, або пред’явлені заяви зі сторони Церкви чи кількох Церков, які знаходяться 
в певному виключному становищі, в готовності визнати ними всі рішення собору1. Внутрішньою 
вимогою Вселенського собору є те, що на ньому розглядається, має вселенське значення, оскільки 
торкається питань віри і церковного вчення, головних принципів буття та устрою Церкви й має 
спільну важливість і обов’язковість дотримання для всіх Помісних Вселенських Церков. 

Перші Вселенські собори проходили в умовах христологічних дискусій, які охоплювали 
Східну і Західну частини імперії. Але в ході розвитку цих богословських суперечок окреслилися 
інші проблеми христологічного характеру. Це було зумовлено тим, що теоретичне мислення Сходу 
предметом богословських суперечок відзначало переважно абстрактні питання християнської 
догматики в межах виокремлення христологічної доктрини, насамперед у питанні про єднання двох 
природ у Христі. Натомість Захід, внаслідок пріоритету практицизму, орієнтувався на розв’язання 
практичних проблем християнської системи, які мали життєво-практичне застосування. Суперечки 
навколо богословської думки цієї епохи ставили подвійне завдання: з одного боку, потрібно було 
спростувати вчення, що суперечили християнським засадам, а з іншого – дати точне визначення тим 
істинам християнської віри, які мали відмінну інтерпретацію в ученнях різних богословів. Це 
завдання досягалося як індивідуальними зусиллями християнських богословів, так і спільною 
діяльністю християнської Церкви. Відображенням цієї діяльності й були Вселенські Собори. 
Починаючи з IV, наступні століття були розквітом соборної діяльності християнської Церкви. 

Головною причиною скликання Вселенських Соборів було виникнення помилкових 
тверджень у питаннях християнського вчення. Для боротьби з ними недостатньо було їх заперечити 
чи спростувати в творах християнських богословів, бо вони не мали обов’язкової сили для всіх й 
були недоступними для більшості людей. Враховуючи поширеність різних течій юдео-
християнського та гностичного характеру в межах юрисдикції християнської Церкви, проти них 
безсилими були й рішення Помісних Соборів. Єдиним засобом, що спростовував ці ідеї, було 
спільне рішення всієї Церкви, платформою для якого стали Вселенські Собори. Як вираз 
загальноцерковної свідомості, вони мали силу обов’язкового правила віри для всіх християн. Крім 
догматичних визначень, на Вселенських Соборах розв’язувалися питання й інших аспектів 
церковного життя, зокрема управління, богослужіння, дисципліни тощо. Такою діяльністю 
Вселенські Собори досягали єдності внутрішнього і зовнішнього благоустрою церковного життя2. 

Розглядаючи формування христологічної доктрини періоду Вселенських соборів, зробимо ряд 
суттєвих зауважень. По-перше, слід звернути увагу, що філософська поляризація призвела 
до ототожнення богословами і церковними істориками александрійської теології із платонізмом та 
антіохійської із аристотелізмом, чим послуговуються в дослідженні христології багато дослідників3. 
По-друге, як свідчить аналіз, відмінність двох напрямків, які використовують буквальну та 
аналогічну екзегетику, міститься в різних підходах до виявлення смислу Святого Письма. 
Александрійці тяжіли до методу алегоричного тлумачення Біблії, який на психологічно-
суб’єктивному рівні виокремлює буквальну та духовну сутність священного Писання. Визнаючи 
значимість першого, головний акцент переноситься на другий, встановлюючи необхідне 
співвідношення обох. Натомість, антіохійська школа розкривала предметно-об’єктивний сенс 
                                                      
1 Болотов, В. (1994). Лекции по истории древней церкви. История церкви в период вселенских соборов. 
Москва: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 4, 321–322.  
2 Чокалюк, С. (2009). Канонічні вимоги до священичого служіння. Київ: Парафія Казан. ікони Божої Матері 
УПЦ КП, 105. 
3 Спасский, А.А. (1914). История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Тринитарный 
вопрос. Сергиев Посад: Б./и., 644. 
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окресленого поля христологічного дослідження. По-третє, слід звернути увагу на думку богослова 
М. Муретова про те, що схематизація александріїйської та антіохійської шкіл повинна бути 
розширеною, враховуючи роль національного принципу, який включає поняття юдаїзму, еллінізму, 
семітизму та європеїзму1. Виходячи з цього, ми в нашому дослідженні будемо концентруватися 
на релігійно-філософських ідеях у їх христологічному контексті. 

Після цих зауважень буде виправданим з методологічної точки зору концептуально визначити 
ідеї, які є головними в христології представників антіохійської та александрійської шкіл. Нагадаємо, 
що антіохійська школа виходила з того, що людська природа Христа є самостійною. Божественна і 
людська сутність не поєднані, а лише пов’язані. З цього робився висновок, що людині Ісусу не 
можна приписувати атрибути Логосу. Акцент робився на людську природу Христа. Александрійська 
школа виходила зі зворотного постулату, наполягаючи на поєднанні двох природ в Ісусі Христі2. 
Проте надалі полеміка проти підкреслення людської природи Христа привела багатьох 
представників Александрійської школи до акцентування на Його Божественній природі й, 
відповідно, до появи іншого парадоксу – несторіанства. 

Перш ніж перейти до аналізу формування христологічного доктрини на Вселенських соборах, 
розглянемо головну доктрину Святої Трійці, інтерпретація якої призвела до дискусій 
христологічного характеру. Підкреслимо, що антитринітарне віровчення породило ідейні суперечки 
в лоні самої Церкви: деякі богослови, визначаючи розбіжність між Отцем, Сином і Духом, ніяк не 
могли погодитися з їх однаковим божественним статусом, передбачаючи небезпеку політеїзму. 
Виникли теорії субординації, або підпорядкування, що вбачали в Трійці якусь ієрархію: Бог-Отець 
міститься на вищій сходинці. Він створив Сина і потім уже створений Син створив Святого Духа. 
Як зазначає М. Лоський, у такій ієрархії "нижчий є зброєю для вищого… розрізнення Осіб 
перетворюється в онтологічну розколотість"3. 

У богословських дискурсах між філософськими течіями окреслилась розбіжність тлумачення 
Священного Писання. Антіохійська школа розвинулася через послідовників Лукіана – Арія й 
Несторія. Несторіанство розділяло в Христі дві різні особи: Сина Божого і Сина людського, як дві 
окремі сутності. В тринітарній темі для нього були неприйняті думки про вічне, тобто безпочаткове 
співіснування Отця та Сина, й що Син народжується із сутності Отця. Несторій трансформував 
пріоритет з логічної інтерпретації сутності іпостасей Трійці в хронологічну. Народження Сина 
з Отця він трактував як зменшення сутності Отця і як закономірність Посередника для творіння. 
Звідси зрозумілим є космологічний, або часовий субординаціонізм аріан. У Тертуліана Син 
підлеглий Отцю в перебігу одкровення, виявлення4, тобто субординаціонізм просторовий; у 
Оригена – в процесі внутрішньої діалектики Трійці5 [26, с. 300–301]. 

Визначивши основоположні принципи Вселенських соборів, перейдемо до аналізу 
христологічний ідей представників означеного періоду. Дослідження христологічної доктрини 
періоду Вселенських соборів у тій площині, яка для нас є значимою, розпочнемо з поглядів 
аріанства, оскільки науковці подальший розвиток христологічних ідей, у першу чергу, відносять до 
пресвітера александрійської церкви Арія. Відзначимо, що початок існування цього напрямку як 
організаційного руху, історики церкви відносять до богословської дискусії, на якій 
александрійський єпископ Олександр виступив у якості третейського судді в диспуті Арія і його 
опонентів6. Погляди Арія поширилися не лише в Александрії, але й швидко знайшли своїх 
послідовників у інших церквах, зокрема і в Антіохії. 

                                                      
1 Муретов, М. (1894). Протестантское богословие до появления Страусовой "Жизни Иисуса". Москва:  
2-я Типография А. И. Снегиревой, 3–8.  
2 Мейендорф, И. (пер. с англ. Л. Волохонской) (2002). Введение в святоотеческое богословие. Киев: Храм 
прп. Агапита Печерского, 235–236. 
3 Лосский, В. (1991). Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. 
Приложение к журналу "Трибуна". Религиозно-философская серия, 1, 71.  
4 Попов, К. (1880). Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала его богословия. Киев: 
Тип. П. Т. Корчак-Новицкого, 69. 
5 Фаррара, Ф. (пер. с англ. А. П. Лопухина) (1902). Жизнь и труды святыхъ отцовъ и учителей церкви.  
В 2 томах, СПб: б/и, 1, 300–301.  
6 Поснов, М. (1964). История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель: Жизнь 
с Богом, 336.  
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Ми вважаємо, що формування христологічного догмату представниками Вселенських соборів 
розпочалося з очищення церкви від аріанства. Саме тому ми й будемо концентруватися на позиції 
тих учасників Соборів, які спростовували вчення несумісні християнським основам і сформували 
основу Халкідонського оросу. З цієї проблеми ми продовжимо розгляд аріанства, акцентуючи на її 
основоположному принципі – христологічній доктрині. Підкреслимо, що Арій сформував 
монотеїстичне твердження про Бога як Абсолютну Єдність. Функція Бога полягає в акті творення. 
Послідовна дія набуває реальності, ототожнюється з Творцем, що надає божественного поклоніння. 
Якщо, на думку Арія, Христос є Богом, це спонукає до шанування двох Богів. Поруч із Богом, на що 
звертає увагу Арій, завжди була присутня Іпостась, яка брала безпосередню участь у творенні світу. 
Вона в Біблії названа Мудрістю, Сином, Подобою, Словом. За своєю природою, Вона цілком 
відмінна від Батька Особа, яка не має ні єдиного єства з Ним, ні однакових Божественних якостей1. 
Арій приходить до висновку про людську природу Христа і категорично відкидає вчення Його 
вічного існування. Головна ідея аріанства полягає в переконанні, що Ісус не міг створити світ і 
не міг бути Божим творінням. Розвінчування божественного походження Христа призводить 
до заперечення Його особливої місії порятунку занепалого людства. Син, як зазначає Арій, 
володіючи свободою волі, вибрав добро, тому Він частково отримав Божественні якості, завдяки 
своєму доброчесному життю2. Оскільки Син не вічний та знання Його недосконалі, безпідставно 
Його вшановувати як Бога. 

Христологічна проблематика, яку розвинув Арій, спроектувала новий погляд на категорію 
сотеріології. Христос, не будучи Богом, не може здійснити спасіння людства. Суть спасіння – 
дарувати людині життя й безсмертя. Якщо Христос не Бог, Він не може зробити людину 
божественною. Лише, якщо Син Божий вийшов із сутності Самого Бога, Він міг у людському образі, 
перемогти смерть, примирити людство і дати йому безсмертя. Але Він відрізняється також від 
інших земних створінь, бо володіє Божою благодаттю: "Сотеріологічне вчення про Логос, яке 
міститься в Писанні, перетворилося на космологічну спекуляцію і етику певного типу. Його 
теологія є виразною елінізацією християнства"3. 

Утверджуючи нерівнозначність іпостасей в Трійці, наголошуючи на недосконалості Сина 
перед Отцем, Арій, по суті, прирівнював людину до Христа. Якщо Христос Своїм праведним 
життям на землі підводиться до Божественного усиновлення, це може зробити й звичайна людина. 
Відкидаючи вчення про Трійцю, користуючись раціоналістичними поняттями, Арій переводив 
догмат в етичну площину. Постулюючи ідею самоцінності людини, її природної гідності, аріанство 
розхитувало християнський теоцентризм, готуючи ґрунт для раціоналістичної філософії. 
Секулярний потенціал вчення унеможливлював його розвиток у християнській ортодоксії. 
"Аріанство є "раціоналізацією" християнства… Шукаючи "розумної" віри, а не таємничості Церкви, 
аріанство позбавляло християнства його живого релігійного змісту, перетворювало його теїзм: 
космологію та мораль"4. 

Імператор Костянтин із метою врегулювання ситуації, яка набувала загрозливих форм, 
за підтримки Папи Сильвестра І, скликав у 325 р. Перший Вселенський собор у м. Нікеї. Сам 
імператор проголосив себе "єпископом зовнішніх церковних справ" та взяв активну участь 
в обговоренні богословських, догматичних, обрядових і дисциплінарних питань, затверджуючи 
єпископські рішення своєю власною печаткою. У Соборі взяло участь 318 єпископів, більшість була 
представниками східних церков. Західна Церква була репрезентована незначною кількістю 
єпископів, у тому числі й головним соборним ідеологом Осієм Кордубським. 

Важливо відмітити, що визначень і постанов собору, викладених письмово та затверджених 
підписами його учасників у повному складі не збереглося5. Відомий церковний історик К. Смирнов 
висловив припущення, що Євсевій Нікомедійський і Феогніс Нікейський підкупили хранителя актів 
собору та знищили свої підписи на постановах. Головним питанням зібрань був розгляд сутності 
                                                      
1 Гусев, Д. (1872). Єресь антитринитариев третього века. Казань: Типо-лит. Импер. ун-та, 33–36. 
2 Гарнак, А. (1914). История догматов. Общая история европейской культуры. СПб.: Изд. Блокгауз-Эфрон, 
329–330.  
3 Каспер, В. (пер. Н. Вельбовець) (2002). Ісус Христос. Київ: Дух і літера, 239.  
4 Шмеман, А. (1993). Исторический путь православия. Репринт. изд. Москва: Паломник, 112–113. 
5 Казанская Духовная Академия (1910). Деяние Вселенских соборов. В 7-ми томах. Казань: Центральная 
Типография, 1, 14. 
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аріанського вчення. Серед тих, хто підтримував Арія, деякі дослідники називають й відомого 
ранньохристиянського історика Євсевія Кесарійського. 

Як відомо з джерел, аріани першими запропонували свій символ віри, створений Євсевієм 
Нікомедійським. Але його положення з приводу створеності Христа викликали в більшості 
присутніх незадоволення та були відкинуті. Прихильники Олександра, зокрема архідиякон 
Александрійської церкви Афанасій, намагаючись уникнути складної богословської дискусії, 
виклали основні положення свого вчення, застосувавши виключно біблійну термінологію. Аріани 
сприйняли це як реальну можливість доведення правильності своїх поглядів. Їх суть, сформована 
Афанасієм, зводилася до наступного: "Єдиним началом Божественного буття і його першопричиною 
є Бог-Отець". Від нього одержують буття інші Особи Святої Трійці і весь тварний світ. Але "твар 
створюється Богом, Син народжується від Отця, а Дух Святий виходить із Отця"1. 

Афанасій мало звертав уваги на тонкі розмежування Арія. Це було зумовлено його 
христологічними поглядами, ґрунтованими на вченні Малоазійської богословської школи, і подібно 
Оригену в загальній частині богослов’я мислитель орієнтувався на неоплатонівську філософію. 
Релігійний мислитель Г. Флоровський зауважив, що "у своєму богословському вченні святий 
Афанасій виходив із осмислення історичної особи Христа, Боголюдини і Спасителя, тому 
тринітарне питання розглядається ним крізь призму христології та сотеріології й лежить в основі 
живого релігійного досвіду. Сутність порятунку, який відбувся є свідченням божественності і 
"единосущності" втіленого Слова, оскільки Втілення Єдинородного Сина може бути рятівним. Тому 
сенс порятунку він бачить у тому, що людське єство возз’єдналося з Богом"2. 

Загальна ідея богословських поглядів Афанасія полягала в чіткому розмежуванні Бога і Його 
творіння. На відмінну від Арія, який ототожнив Сина з людською особою, в творах Афанасія, який 
продовжував учення Климента Александрійського, центральною є ідея Божественної природи Ісуса 
Христа, яка дозволяла вважати Христа не просто людиною, а предвічним Богом-Сином. Оскільки 
Христос, будучи людиною, зміг возз’єднатися з Богом після смерті, людина, яка теж є образом 
Божим, отримала здатність досягти подоби Божої своїм праведним життєвим шляхом, єднанням, 
злиттям із Богом. Ця ідея є важливою для християнства, оскільки стверджує Божественну природу 
гідності людини: "Через втілення Слова, Розум, який є початком усього, став Посланцем Він став 
людиною, щоб ми стали Богом"3. Тому уподібнення Христа з людиною, на думку Афанасія, 
призводить до двох важливих наслідків, спростовуючих вчення Арія. По-перше, він зауважує, що 
спасіння людей, за вченням аріан, лежить виключно на Богові-Отці, Який здатен подолати силу 
гріха і привести людство до вічного життя. Звідси витікає другий наслідок, котрий зводиться 
до необхідності спокутування всіма живими істотами. Однак, творіння Бога не може виконати 
по відношенню один до одного цю рятівну місію, підкресливши, що рятувати може тільки Бог. 

Оскільки, християнська літургійна практика і Новий Заповіт вважають Ісуса Христа Богом, 
єдиним можливим рішенням, за переконанням Афанасія, залишається визнання Ісуса Христа 
втіленим Богом: "Логос став людиною, щоб у Собі обожити нас"4. Логос, за Афанасієм, є творцем 
світу і здійснює спокуту людей, проте не в якості допоміжної сили, а в самоодкоровенні істинного 
Бога в світі й у людині, тотожній за сутністю з Отцем. Афанасій перший поєднав невіддільним 
зв’язком думку про Логос як принцип світотворення з вченням про Нього, як принцип спасіння. 
Таким чином, христологічне вчення Афанасія можна звести до наступного силогізму: 1) Жодне 
творіння не може спокутувати інше творіння; 2) Арій відносить Ісуса Христа до творінь; 3) Згідно 
Арія, Ісус Христос не може врятувати людство. З позиції християнського богослов’я це твердження 
означає: лише Бог може рятувати; Ісус Христос рятує; отже, Ісус Христос – Бог. 

Христологічна концепція Афанасія сформувала теорію спасіння, яка протиставлялася 
аріанському вченню. За словами богослова М. Лопатіна, "аріани вірили в необхідність спокути для 
нашого спасіння, однак, за їх переконанням, її міг вчинити вигаданий ними посередник між Богом і 
світом, – людина. Святий Афанасій, навпаки, засвідчив, що спокутування людей є великою 

                                                      
1 Гусев Д. (1872). Єресь антитринитариев третього века. Казань: Типо-лит. Импер. ун-та, 23. 
2 Флоровский, Г. (2005). Восточные отцы Церкви. Mосква: AСT, 67.  
3 Великий, А. (1998). Слово о воплощении Бога-Слова и о пришествии его к нам во плоти. Восточные Отцы 
и учения церкви IV века: Антология в 3 т. Mосква: MФГИ, 1, 68.  
4 Поснов, М. (1964). История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель: Жизнь 
с Богом, 335.  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 3 2018 

 157

справою, яку не могла виконати жодна жива істота, незважаючи на моральний спосіб життя, 
оскільки цю справу міг здійснити лише Бог"1. Афанасій вважав неприйнятною теорію спасіння, 
запропоновану Арієм, яка вибудовувалася на основі христологічних уявлень, бо "порятунок людей 
можливий лише за умови внутрішнього переродження всієї людської природи через поєднання 
з вищою Божественною силою. Лише в тайні Боговтілення людина, поєднавшись з божественною 
силою, осмислює неміч своєї сутності, що дарує її порятунок"2. 

Сотеріологічне вчення Афанасія неможливе без ідеї обоження, яку він постійно розвивав і 
обґрунтовував. Перш за все, джерелом обоження людини може бути лише Церква, що є вірним як 
Тіло Христове. Пізнання людиною Бога – це плід її обоження. Чим далі людина просувається 
шляхом обоження, тим повніше й точніше її знання Бога. Це істинне знання здобувається не за 
допомогою розумових здібностей, воно – дар життя в Христі та Святому Дусі. Обоження людської 
природи в Ісусі Христі є наслідком втілення Сина Божого в Дусі Святому від дівственої утроби 
Пресвятої Богородиці, прийняття Ним людської природи. Людина отримує найвищу нагороду та 
шану: людська природа іпостасно з’єдналась із Безконечним, Вічним, з Божеством. Саме Божество 
прилучилось до людства, а людство в Божестві обожилось. Обоження – це найважливіший 
результат всього земного служіння Христа Спасителя, що відкрив людям джерело спасительної 
благодаті. Ідея обожения була центральною темою богословського світогляду, яка визначалася тим, 
що "Христос внутрішньо живе в кожній віруючій людині. Своєю смертю і воскресінням Він, 
дарував нам перемогу над смертю, дав надію на вічне життя й блаженство; однак це не стало 
запорукою від смерті для всіх людей – слово та спокутування призначалася для всіх людей, але 
осмислити їх повинен кожен індивід самостійно"3. 

Крім того, визнання Божественності Христа обумовлює його безсмертя, тож людина, яка має 
фізичну оболонку, як Христос, теж безсмертна. Безсмертя сприймається християнством як 
найвищий дар людини, котрий стверджує її гідність. Божественна природа людини дає їй 
можливість звільнитися від тлінності й хвороб, з’єднатися з Богом через "рятівне Слово 
в людському тілі". Завдяки Сину Божому людина гідна боротися зі смертю, спокусою та гріхом, 
може досягти Божественної сутності. Афанасій послідовно порівнює людську та Божественну 
гідність. На думку мислителя, прийняття християнства, уподібнення Христу, повертає людині 
гідність Богоподібності, без якої людина немічна й нічим не відрізняється від тварини. Христос 
здатен "підняти людське до Божественного, незначне до всесильного і всезначущого… те, що 
висміюється як людське, Він перетворює в Божественне"4 [22, с. 28–29]. У філософії Афанасія, 
людська ототожнюється із гідністю християнина, поза християнством, поза Богом її немає. 

Принцип спокутування відповідає онтології Афанасія, що відносини Бога до людини 
перебувають у діалектичній єдності. Однак, крім діалектичного можна відзначити і діалогічний 
зв’язок, коли людина не лише пасивно сприймає благодать Божу, але приймає активну участь 
у спілкуванні з Богом. Подібний діалог для святителя немислимий без подвижництва, в якому воля 
активно взаємодіє із благодаттю. Більше того, христологічне та сотеріологічне вчення богослова 
визначили його екзегезу, незважаючи на відсутність спеціальних праць Афанасія на задану 
тематику, але його блискуче знання Писання дозволило, за словами М. Лопатіна, "успішно 
протистояти аріанському вченню"5. Однак І. Мейендорф, відзначаючи вклад у розвиток 
христологічної доктрини, зауважив, що утверджуючи єдність Христа як втіленого Слова, Афанасій, 
подібно александрійцям, не завжди інтуїтивно вгадував, чим термінологія відкриває можливість 
применшення людської природи Спасителя – небезпеку, яку не уникнув Аполінарій6. 
                                                      
1 Лопатин, К. (1894). Учение святого Афанасия Великого о Святой Троице (сравнительно с учением о том же 
предмете в три первых века). Казань: Типография Императорского университета, 120. 
2 Скурат, К. (2006). Учение о спасении святителя Афанасия Александрийского. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 178-179.  
3 Благоразумов, В. (1895). Св. Афанасий Александрийский. Его жизнь, учено-литературная и полемико-
догматическая деятельность. Кишинев: Типография и литография Ф.В. Грузинцева, 383. 
4 Великий, А. (1998). Слово о воплощении Бога-Слова и о пришествии его к нам во плоти. Восточные Отцы 
и учения церкви IV века: Антология в 3 т. Mосква: MФГИ, 1, 28-29.  
5 Лопатин, К. (1894). Учение святого Афанасия Великого о Святой Троице (сравнительно с учением о том же 
предмете в три первых века). Казань: Типография Императорского университета, 88–113. 
6 Мейендорф, И. (пер. с англ. Л. Волохонской) (2002). Введение в святоотеческое богословие. Киев: храм прп. 
Агапита Печерского, 121.  
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Отже, Перший Вселенський собор став важливим етапом у розвитку та подальшій долі 
християнської церкви. Засудивши аріанське вчення, нікейці збудили в суспільстві непереборний 
інтерес до богословських полемізувань, які переросли в справжню церковну боротьбу навколо 
християнського віросповідання. Розроблена Нікейським собором догматична основа християнського 
вчення стала поштовхом до створення православ’я в багатьох країнах. Серед них, безперечно, одним 
з найбільш близьких до нікейських основ стало візантійське християнство, яке пройшло складний 
шлях догматичних перетворень, спричинених часом, іноземними впливами, суспільними змінами, і 
стало підґрунтям офіційної самобутньої грецької православної культури. 
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THE HISTORY OF UKRAINIAN STUDIES  
ON FAMILY CYCLE RITES 

This  article  is  dedicated  to  the  history  of  Ukrainian  studies  on  family  cycle  rites.  Early  stages 
of the  research are characterized by  their descriptive nature  (G.L. de Beauplan, G. Kalinovskiy, 
I. Czerwiński,  G.  Brychynskyi,  N.  Sumtsov,  D.  Zelenin,  F.  Vovk,  etc.).  Later  sources  have 
undergone  the analysis of  the  rites of  life  cycle  in  accordance with  transitional  rituals  scheme 
provided  by  Arnold  van  Gennep.  The  history  of  perception  of  the  theory  of  transition  rituals 
by scientists,  its  influence  on  different  branches  of  a  science  is  considered.  In  order  to  find 
the scheme of rituals of transition, the next types of ceremonies of life cycle were investigated: 
maternity rites, age initiations, wedding rites, funeral rites. 
Keywords: family cycle rites, wedding, funeral, childbirth, transitional rituals theory  
by A. van Gennep. 

Rites of the family cycle typically include rituals linked to birth, wedding and funeral ceremonies. 
The presence of coming-of-age rituals is questioned by modern science and as such is not included in the 
current survey. First subject that drives the most attention about accumulated experience in the field 
of Ukrainian family cycle rites is the amount and variety of scientific material. Second important detail is 
the descriptive nature of the study. This article is focused on the most characteristic works dedicated 
to selected subject. 

One of the earliest descriptions of wedding rituals is found in Guillaume Levasseur de Beauplan’s 
study “Wedding customs of Ukrainians in the first half of the XVII century” (1650) in which French 
traveler describes the matchmaking ritual, pointing out the detail he himself found bewildering: “In Ukraine 
it’s not men who approach girls about marriage but women themselves – and it’s uncommon for them to 
not achieve success”1. The description of marriage by abduction is just as noteworthy: “Even though 
plowmen are considered to be peasants, they still retain an old tradition of bride kidnapping during 
festivities, be that daughters of noble families or their landowners. Still, the kidnapper needs to be alert and 
nimble: if he fails to escape with his prey to neighboring woods and stay hidden for about 24 hours (which 
grants him total freedom of any guilt), he will end up on gallows. Moreover, he is obliged to marry the 
kidnapped girl under the threat of death penalty if she’s willing to do so; if not, then the man will be 
forgiven. Those who are not agile enough or failed to stay out of sight for 24 hours are executed on the 
spot”2. It is worth mentioning that de Beauplan, having spent 17 years in Ukraine, admits he had never 
encountered such abduction in person. He takes great care to describe a typical Ukrainian wedding, taking 
freedom in his blunt statement about “the inherent passion for wine which exceeds each and every level of 
moderation during the wedding feast”3. Even more attention is drawn by the author to the chastity of 
Ukrainian brides and consequences that arise if a bride is revealed to have lost her virginity premaritally. 
Still, de Beauplan feels the need to “give credit to Ukrainian girls that resist the temptation of widely 
available alcoholic beverages by keeping in mind that their actions under its influence will result in public 
shunning and ridicule if they were to lose their virginity”4. 

Another example of early descriptions of Ukrainian family circle rites is a study by Grigoriy 
Kalinovskiy “The description of traditional Ukrainian wedding ceremonies” (1777) containing a detailed 
survey of matchmaking, wedding ceremony and rituals after marriage5. The greatest weaknesses of this 

                                                      
1 Боплан, Г.Л. (1970). Весільні звичаї українців у першій половині XVII ст. Весілля. Київ: Наукова думка, 1, 66-67. 
2 Ibid, 64. 
3 Ibid, 65-66. 
4 Боплан, Г.Л. (1970). Весільні звичаї українців у першій половині XVII ст. Весілля. Київ: Наукова думка, 1,  
66-67. 
5 Калиновський, Г. (1970). Опис весільних українських простонародних обрядів. Весілля. Київ: Наукова думка, 
1, 68-74. 
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work lie within its exclusively descriptive nature, total absence of any conclusions or generalizations. 
The study made by Ignacy Czerwiński titled „Matchmaking, wedding and family of Russian folk in Rus’, 
described by the inhabitants of this land” (1805) takes the same path, though the author chooses to point out 
the tradition of betrothal left out by abovementioned scientists – a ritual that takes place after the 
matchmaking and precedes the wedding ceremony1. In addition to that we may mention the study 
of Georgiy Brychynskyi titled “Ethnographical notes from Volynian Polissya” published in Zbior Wiadom” 
in 1888 (issue XII, p. 81-103), where he provides a short note of such traditions as christening, wedding 
rites, thirty short traditional wedding songs and funeral ceremonies. This work has received a notable 
criticism from Nikolay Sumtsov who deemed it as “short and mundane”2. It is also vital to point out the 
collection of studies by Zhanna Moshynska known as “Wedding customs, rites and songs of Ukrainians 
from Bila Tserkva”, released within „Zbior wiadomosci do antrop. krajowei”, 1878 II, 183-209. Wedding is 
described in several chapters: 1) courtship (zaloty); 2) love and charms; 3) matchmaking; 4) engagement; 
5) pre-wedding Saturday and korovai (traditional Slavic wedding loaf); 6) bridal shower (weaving); 
7) marriage; 8) visit to the groom’s parents; 9) visit to the bride’s parents; 10) return to the groom; 
11) marriage in the bride’s home; 12) blessing; 13) marriage in the groom’s home; 14) second day after 
the wedding; 15) mother-in-law bathing (pouring cold water on her). Aside from that her work includes the 
description of sixty wedding songs3. 

Native classification of the family cycle rites is represented within the works of the prominent 
ethnographer and folklorist Nikolay Sumtsov who is the author of a study titled “Wedding rituals of 
Russian folk”, where he divides all rituals related to the wedding ceremony into three large groups based on 
space criteria (or, rather, where do these ceremonies take place): 1) rituals performed in bride father’s 
house, 2) rituals that take place while a bride is on the way to the groom’s home, 3) rituals performed in 
groom’s house4. Still, the surveyor points out an “uneven quantitative distribution of the rites per separate 
acts of the wedding ceremony” and suggests a subjectively better classification method “for more 
convenient distribution of all wedding songs and rites between two broad groups: 1) wedding customs and 
songs related to the strengthening of civil marriage and 2) wedding customs and songs that were regarded 
as a religious blessing of a newly-wed couple in pagan past5. Aside from that, Sumtsov mentions marriage 
by abduction and contractual marriage that were common within Slavic tribes, as well as “marriage by 
kidnapping with bride’s consent”6. 

The author has taken it upon himself to emphasize on the importance of wedding loaf known as 
“korovai” and the role it plays in Slavic wedding rites; according to him, this loaf was not only of utilitarian 
significance for Slavic people – it had a sizable ritualistic value. As the consumption of bread was 
obligatory and sometimes excessive, it has turned into an embodiment of “divine grace” bestowed upon 
humans by a God and as such the very act of bread consumption has become sacramental7. Grains were 
given to humans by the God and returned as a ritual sacrifice in the processed form – hence in the form of a 
bread loaf. This process of turning something foreign and raw into something of your own in its processed 
state has become the main reason of cultural mechanism, mimicking the natural cycle of the grain from 
birth to death and a beginning of a new cycle with its rebirth as a new plant8. 

 
 

                                                      
1 Червінський, І. (1970). Сватання, весілля і родини у люду руського на Русі Червоній, описане мешканцем 
цього краю. Весілля. Київ: Наукова думка, 1, 76-77. 
2 Сумцов, Н.Ф. (1897). Современная малорусская этнографія. Оттискъ из журнала „Кіевская Старина”. 
Кіевъ: Типографія „Корчак-Новицкаго”, 61-62. 
3 Ibid, 63-64. 
4 Сумцов, Н.Ф. (1996). О свадебных обрядах, преимущественно русских. Символика славянских обрядов, 
Избранные труды. Москва: Восточная литература РАН, 8. 
5 Ibid, 8. 
6 Ibid, 33-34. 
7 Сумцов, Н.Ф. (1996). Хлеб в обрядах и песнях. Символика славянских обрядов, Избранные труды. Москва: 
Восточная литература РАН, 176. 
8 Байбурин, А.К., Фрадкин, В.З. (1996). Послесловие. Николай Федорович Сумцов и его работы в области 
обрядовой символики Символика славянских обрядов. Избранные труды. Москва: Восточная литература РАН, 
276. 
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The sacred status of bread as a ritual dish has been further secured by the special status of the tools 
that were used for its production1. 

Nikolay Sumtsov was the first one to systemize all data related to Slavic wedding rites regarding 
bride’s hairstyle, whether that was cutting or unbraiding her braid, donning special headgear, setting hair 
ablaze etc.. Aside from his predecessors who had focused only on separate aspects of wedding rites, 
Sumtsov considered them to be an organic whole consisting of diverse phenomena and consequently has 
given a lot of credit to music, choreography and texts. He had paid great deal of attention to the key 
ritualistic symbols which were surrounded by a ceremonial gravity field saturated with varied contents. 
Such symbols included (and were not limited to) ritualistic tree representing the legendary tree of life 
according to Sumtsov. Moreover, he was the first one to point out the wedding dress of a newly-wed 
couple, such as bride’s chemise; a net worn on bare skin as protective gear against bad charms; a belt 
bearing all sorts of significant merits according to native beliefs etc.2. As it was pointed out by Albert 
Bayburin and Vladimir Fradkin in an afterword to the 1996 edition of “Symbols of Slavic rites”, “…though 
a lot of thesis listed in his works can be regarded as naïve by some, he was the one to start the vast survey 
of ritualistic Slavic wedding symbols. As such, his study is a valuable material for specialists in the field as 
well as for wide circles of pagan past enthusiasts”3. 

Dmitriy Zelenin has described in a great detail family cycle rites in his work dubbed “Eastern Slavic 
ethnography” in chapter IX, from rituals related to family circle till funeral rites. Family rites were 
distributed between three groups: 1) birth: 2) introduction of a new member to the community: 3) cleansing 
mother and midwife4. In his description of family rites the author introduces many unique ethnographic 
examples which ensure its work’s peculiar value for this article. Zelenin adherently addresses such issues as 
the difficulties of childbirth, cutting the umbilical cord and its utilization, the peculiarities of postpartum 
rehabilitation, introduction of a newborn to the community and his primary socialization, the peculiarities 
of traditional Slavic baptizing, types of cradles. Despite the thoroughness of his approach, the researcher 
gives preference to the chronological order of the rites rather than discerning a specific scheme which 
unites them. Same goes for Slavic age initiation rituals such as first time dressing by gender, first hair and 
nails trimming, first errand for household management etc. This category of rites in Zelenin’s work is 
followed by wedding rites. According to the author, one of main objectives of the wedding itself is the 
recognition of marriage by the community consisting of three layers: “Slavic wedding rites are 
distinguished by three layers from different historical periods. They stem from prehistoric exogamy through 
bridal kidnapping typical for pagan times… Only after the baptism of Rus’ these traditions have changed 
under the influence of Byzantine rites which hardly differ from Greco-Roman rites introduced beforehand 
to Southern Slavic people and mainly characterized by religious-mystical elements”5. Moreover, Dmitriy 
Zelenin has pointed out theatrical nature of the Western Slavic wedding cycle, successively describing 
matchmaking, engagement, the wedding itself, the peculiarities of sacred meals such as korovai and rites 
after the wedding ceremony. 

Having provided multiple ethnographic examples for wedding rites, Dmitriy Zelenin concludes his 
study of family cycle rites with a description of funeral. Yet again, just as with his previous studies, the 
author uses a large quantity of ethnographic material without deducing anything about the way in which 
funeral rites are connected. 

Professor Fedir Vovk has made a great creative contribution to the study of family cycle rites in his 
works “Ukrainian wedding rites” and “Anthropological features of the Ukrainian people”, which are 
distinguished thanks to his interesting observations and generalizations related to the case. In the very 
beginning of his first work Vovk points out the insufficiency of studies regarding Ukrainian marriage 
tradition and consequently Slavic rites as a whole: “At last every single achievement of my study has 

                                                      
1 Сумцов, Н.Ф. (1996). Хлеб в обрядах и песнях. Символика славянских обрядов, Избранные труды. Москва: 
Восточная литература РАН. 
2 Байбурин, А.К., Фрадкин, В.З. (1996). Послесловие. Николай Федорович Сумцов и его работы в области 
обрядовой символики Символика славянских обрядов. Избранные труды. Москва: Восточная литература РАН, 
275.  
3 Ibid, 277. 
4 Зеленин Д. К. (1991) Восточнославянская этнография. Москва: Наука, 319. 
5 Ibid, 332. 
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been done by sheer accident, without any kind of systematic or scientific approach. To be fair, all our 
knowledge of Slavic wedding rituals does not contribute to further and in any way worth recognition 
study”1. The author emphasizes on three ceremonial complexes or so-called “acts”: matchmaking, 
engagement and the wedding itself. Each of these acts is divided into a series of actions which 
subsequently develop into more complicated rites. Such actions include “attempted kidnapping, bride’s 
resistance, reconciliation, paying ransom to bride’s relatives, religious validation of the marriage and 
post-marriage cohabitation of a newly-wed couple”. According to Fedir Vovk, the reason behind this 
triple nature lies within “temporary cohabitation also known as “trial marriage” which is typical for some 
nations, for example Canadian and Mexican Indians, Santhal people in India, certain tribes of Ceylon 
island, Siberian natives and in general those nations which value the competition of breeding higher than 
the importance of virginity”. The Ukrainian researcher further elaborates on wedding rites by distributing 
them between two main categories: historically-dramatic and religious. The name for the first group is 
named after the fact that it “consists of a number of scenes in which the participants recreate events and 
relationship patterns of a bygone era; firstly they pretend to sneak into the girl’s home, then – break into 
it by force. Still, the scenario for the whole event thoroughly follows the pattern characteristic for societal 
relations in princely era”. Vovk assures that “the dramatic scenario of wedding ceremony defines modern 
wedding as an exogamy even though it bears no resemblance to it”.2 As for the religious part of wedding 
ceremonies the researcher chose to classify them as remnants of the heavenly bodies cult: “After an 
examination of religious validity of the wedding ceremony, which consists of wedding songs, 
embellishment of the knot, utilization of wreaths and – most importantly – the process of baking 
the wedding korovai while praying to the Sun, the Moon and stars etc. it is beyond any doubt that every 
single of these rituals is a remnant of the heavenly bodies cult”3. 

Fedir Vovk has put a great emphasis on the primary importance of traditional marriage ceremonies 
in comparison with the religious and legal consolidation of marriage: “The religious blessing of the 
marriage was not sufficient for the newly-wed to start their life together. They were not allowed to establish 
a family of their own until all ceremonies dictated by traditional customs… which comprise the full 
wedding ritual in its dramatic form were fulfilled”. Another interesting idea of his was introduced in a form 
of thesis describing the presence of informal organization between two gender groups of unmarried youth: 
“Young men on one hand and grown girls on the other were divided into two neatly organized 
communities: bachelors and maidens respectively”. According to the author, matchmaking is conducted 
amenably to an ancient ritual maintaining the characteristic features of marriage by kidnapping4. Yet 
another thesis of the author addresses cleansing rites which were mandatory for bride’s flit to her husband’s 
dwelling, even though we consider him being mistaken about the first wedding night being spent outside 
the living quarters, usually in the shed: “This tradition of leaving newly-wed sleep outside the home is 
based on an ancient custom of hiding in the woods, when a man, having kidnapped the bride, was doing his 
best to avoid being discovered by his pursuers”5. 

If we were to introduce Ukrainian studies of family cycle rites based on analytical approach it would be 
worth mentioning a dissertation on ethnology by Mariya Mayerchyk called “Ukrainian Rites of a family cycle 
through a prism of transition model”, in which the author investigates Ukrainian family cycle rites 
in accordance to the scheme „Les rites de passage” by Arnold van Gennep. Mayerchyk analyzes ritualistically 
defined behavior of main transitional characters as well as examples of different traditions by utilizing the 
simulation of liminaire motives (such terminology has been borrowed by her from the works of Victor 
Turner) while describing table manners and certain aspects of ritualistic meals, defining the importance and 
meaning of clothes in a semiotic simulation of various phases in human life – in this case maturity is followed 
by the introduction of more complex clothing items (baptismal clothing known as “kryzhmo”, first belt, then 
chemise, pants or skirt, outerwear etc.) which signify the level of socialization6. 

                                                      
1 Вовк, Х.К. (1995). Антропологічні особливості українського народу. Студії з української етнографії та 
антропології. Київ: Мистецтво, 220. 
2 Ibid, 208-209. 
3 Ibid, 209. 
4 Ibid, 227-230. 
5 Ibid, 277-279. 
6 Маєрчик М. С. (2002) Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу. Київ: б/в, 6-14. 
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As a conclusion Mayerchyk states that transitional structure of the ritual is modeled by the alteration 
of liminaire person’s negative features introduced in the very beginning of the act, such as immobility and 
incapacity, into the positive, opposite ones. This ritualistic transition of a liminaire person from one social 
age status to another is just an intermediary link inside a wider phenomenon which unites three stages: 
1) pre-ritualistic period (pre-liminaire phase) characterized by a growing urge to proceed with a ritual 
(nobility, pregnancy or terminal state); 2) ritualistic period (liminaire phase) signalizing the transition to a 
new status; 3) post-ritualistic period (post-liminaire phase), which signifies the departure from ritualistic 
reality and assertion of new social roles1. 

It is also worth mentioning that the researcher considers these transitional phases to be fully present 
only in intermediary rituals, such as when one changes status within the realm of living (wedding transition 
or the transition between father and mother of a newborn in family cycle rites): as for frame rituals which 
signify the transition between realms or departure from them there can be only two extremes: integrative 
phase related to birth and eliminative addressing the dead2. 

Aside from that, the author sees clothes as an indication of socialization, the highest degree 
of which is reached during marriage and is characterized by the most complex choice of clothing. On the 
contrary, aging is followed with a decrease of clothes worn by old people, which links their social status 
to luminaire representatives. Mayerchyk takes note that during the wedding ceremony there are two polar 
opposite tendencies present at the same time: being “overdressed” and “underdressed” – which are 
explained by two different symbolic plans present within the ceremony itself; firstly its social meaning 
and then – ritualistic. The social context of marriage dictated to put as much clothing as possible in use, 
and ritualistic context opposed this rule, acting as a feature of a luminaire participant. In family cycle 
rites and funeral rites such conflict is irrelevant since the social plan of them coincides with a ritualistic 
one: birth and maturity bring up more clothes to the scene, while aging and death puts an emphasis 
on the decreasing amount of clothes3. 

To conclude our study we would like to mention a dissertation called «Arnold van Gennep’s theory 
of transition rituals: its content and verification on the example of ceremonies of life cycle», introduced 
in 2009. This work is a confirmation of the thesis that family cycle rites follow the transitional scheme 
devised by A. van Gennep (consisting of three phases: 1) pre-liminaire – acquiring independence from 
the previous stage; 2) liminaire – intermediary stage; 3) post-liminaire – the acquisition of a new state)4. 
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of the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php – 
for sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of the 
page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if possible, 
the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the language of the 
article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 
and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is the 
footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
 
Monograph: 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press, 74. 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press. [in English] 
 
Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: 
Січ, 678.  
Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host 
or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian] 

 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press, 5. 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press. [in English] 
 
Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень,  
14-21. 
Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief 
commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian]. 
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Journal article: 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. 
Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
[in English]. 
 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2016.23.122 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], 
no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English]. 
 
Conference paper: 
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta 
Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-
praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 
zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta 
aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Web-link: 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
(2016, August, 20). 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
[in English]. (2016, August, 20). 
 
Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям 
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в. disserCat - электронная библиотека диссертаций. 
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<www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-
iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01). 
Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul'manam, iudejam 
v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, 
Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII - early twentieth century]. disserCat - ehlektronnaya 
biblioteka dissertacij. [disserCat - electronic library of dissertations]. <www.dissercat.com/content/ 
politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve>  
(2017, February, 01). [in Russian]. 
 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > (2017, September, 18). 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18). 
 
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).  
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).  
 
Archival sources and manuscripts 
Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк. 
Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. 
[in Ukrainian]. 
 
Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14. 
Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific 
Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic] 
 
Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46. 
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive 
of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian]. 
 

 


