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THE STRUCTURE OF THE GOVERNING BODIES 
OF EDUCATION IN THE STANISLAVSKY 
VOIVODESHIP ACCORDING  
TO ARCHIVAL MATERIALS.  
DESCRIPTION 
Сергій Ільчишин 
Науково‐дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України 

СТРУКТУРА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОСВІТИ  
НА ТЕРЕНАХ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 
ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ.  
ОПИС 

Modern Ukrainian society faces problems in the field of education – both secondary, school, and 
higher. Educational reforms that have been taking place for several years cannot solve a number 
of problems. The task of historians to help modern educators to find answers to questions and the 
key to solving problems in this area. Currently, the educational trends of different epochs of the 
history of our country have been researched and analyzed. Studies have not only chronological, 
but also zonal, territorial division, the study examines various trends and aspects of education in 
the  Stanislav  Voivodeship. We  set  as  the  goal  in  our  article  to  analyze  the  source  documents 
related to the development of education in the Stanislav Voivodeship of the II Rzeczpospolita and 
are  located  in  the State Archives of  Ivano‐Frankivsk  region  (hereinafter – DAIFO). We strive  to 
familiarize the public with the educational structure in these areas and materials related to the 
internal work of educational institutions, which are available in the DAIFO and will be valuable for 
further research. 
Keywords: education, archive, educational reforms, documents, archival materials, educational 
establishments. 

Розглядаючи систему освіти на теренах західноукраїнських земель, слід зазначити, що згідно 
територіального поділу, освітою в краї опікувались спеціальні окружні шкільні ради. Окружні 
шкільні ради були створені для організації, керівництва та контролю за роботою всіх навчальних 
закладів державної та приватної форм власності на території свого округу. Станіславська окружна 
шкільна рада, до округу якої входили Станіславський і Тлумацький повіти, створена в грудні 1870 р.; 
Рогатинська, яка охоплювала Рогатинський і Перемишльський повіти, – в червні 1873 р. Згідно 
з указом австрійського імператора від 6 грудня 1887 р., кожен повіт повинен був становити 
самостійний шкільний округ з окремою окружною шкільною радою. Відповідно до розпорядження 
Міністерства віросповідань і освіти від 14 липня 1933 р. були утворені посади шкільних інспекторів1. 
Через це решта повітових шкільних рад також припинили свою діяльність в 1933 р. 

 
1 Гнатів, В., Калюжна., Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 223. 
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Згідно з наявних джерельних матеріалів, повітові шкільні ради у Державному архіві Івано-
Франківської області представленні 4 фондами, 2148 одиницями зберігання, 1881–1937років. До цих 
документів належать фонди: 273 – Богородчанська повітова шкільна рада, м. Богородчани 
Богородчанського повіту Станіславського воєводства Повітова Рада шкільна в Богородчанах1, 
де містяться циркуляри, директивні вказівки, інструкції, повідомлення міністерств віросповідань 
і освіти, фінансів уряду Польщі, Крайової шкільної ради; повідомлення від 26 лютого 1921 р. про 
реорганізацію Крайової шкільної ради в Кураторію Львівського шкільного округу; інструкція про 
функції повітових і місцевих шкільних рад (1922); листування з установами, освітянськими закладами 
з питань шкільництва, внесення змін у програми навчання (про введення в школах вивчення основ 
сільського господарства), що було нововведенням у польському шкільництві міжвоєнного періоду. 
Фонди архіву містять документи також про затвердження бюджетів, будівництва, ремонт, відбудови, 
відновлення роботи, фінансово-матеріального забезпечення шкіл (про підтримку акції збору коштів 
на будівництво польських шкіл); організації шкільних ощадкас, додаткового харчування та страхування 
учнів; особового складу шкіл (прийому і звільнення з роботи, оплати праці, звільнення вчителів від 
виконання військової повинності вчителів, нагородження, надання відпусток, порушень трудової 
дисципліни (про функції, роботу та ліквідацію дисциплінарних комісій при повітових шкільних радах), 
всі дані передавались згодом до воєводського уряду, а окремі – найважливіші дані – до Кураторії 
Львівського шкільного округу м. Львова. Документи про керування освітнім процесом у краї 
представлені документами про складання іспитів і реорганізацію роботи кваліфікаційних комісій 
з прийому екзаменів у вчителів; організацію періодичних нарад працівників освіти, з’їзду вчителів 
малювання (1923), конференції для інспекторів Львівського шкільного округу (1930), курсів для 
інструкторів та інших працівників органів освіти (програма курсів) та курсів з підвищення кваліфікації 
вчителів (список курсів, які діяли в Польщі в 1925 р.), курсів для керівників драматичних і хорових 
гуртків; сільськогосподарських курсів для вчителів; організацію літніх таборів з військової підготовки, 
курсів протиповітряної оборони для вчителів і курсів для керівників скаутських загонів (1930 р.); роботу 
бібліотек, організацію шкільних виставок та участі у роботі виставок у Львові, Познані. 

Інформація про фізичне виховання шкільної молоді представлена класними журналами 
фізичного виховання та документами організації у школах гуртків «Ліги протиповітряної оборони 
держави», літніх таборів; організації й роботи курсів із ліквідації неграмотності для дорослих; 
протоколами нарад керівників державних закладів, органів освіти, конференцій та нарад працівників 
освітянських закладів, засідань вчительських гуртків з обміну досвідом та педагогічних гуртків 
Богородчанського повіту; протоколами засідань, планами роботи (1928), фінансовими звітами, 
інструкціями з діловодства, іменними списками членів Богородчанської повітової шкільної ради; 
справами про ліквідацію повітової шкільної ради в Богородчанах (1932 р.); листуванням 
Богородчанської повітової шкільної ради з дирекціями початкових шкіл, Богородчанським повітовим 
староством, місцевими шкільними радами, гмінними управами й іншими установами з питань 
розвитку освіти в повіті2, що свідчить про тісну взаємодію шкільних закладів між собою та постійне 
інспектування останніх органами шкільної влади. 

Цікавими для дослідників мають бути заяви українського населення з вимогами введення 
в школах української мови викладання. Також важливими є документи про діяльність початкових 
шкіл Богородчанського повіту: протоколи засідань місцевих шкільних та педагогічних рад, нарад 
вчителів, окремих батьківських зборів (с. Ляхівці); про будівництво (с. Дзвиняч, Молодків, Похівка, 
Старуня, Хмелівка, плани приміщень та кошториси на будівництво шкіл в селах Маркова, Росільна, 
Хмелівка), ремонт шкільних приміщень, кількісний та національний склад вчителів; документи про 
кількість, національний склад, успішність, відвідування, санітарно-гігієнічний стан учнів, про стан 
інфекційних захворювань в школах; матеріали та листування з питань відкриття початкових шкіл 
(с. Битків, Жураки, Заріччя) і фахової школи для молоді (м. Богородчани), реорганізації шкіл 
(с. Глибівка, Іваниківка, Лисець, Ляхівці, Нивочин, Саджава, Старі Богородчани, Старий Лисець) та 
закриття школи (с. Горохолина); інформації про виховні заходи, організацію і роботу гуртків, стан 
шкільних бібліотек, організацію і роботу шкільних ощадкас; інвентарні книги обліку майна шкіл 
(1925); книги обліку шкіл повіту, окремі навчальні плани, розклади занять, матеріали до виховних 

 
1Опис. Пол., укр. Мови. Богородчанська повітова шкільна рада, м. Богородчани Богородчанського повіту 
Станіславського воєводства Повітова Рада шкільна в Богородчанах. Ф. 273. 421 од. Зб., 1909-1933рр. 
2 Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 224. 
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заходів, реферати, рецензії на підручники, журнали реєстрації занять, класний журнал початкової 
школи села Глибоке за 1932–1933 навчальні роки; список початкових шкіл повіту станом 
на 31 січня 1918 р.; книга обліку вчителів початкових шкіл повіту (станом на 1 січня 1922 р. та 
за 1929–1930 рр.); іменні списки членів місцевих шкільних рад (1925-1929); документи з особового 
складу шкіл (особові справи, анкетні та атестаційні листки, заяви, облікові картки, послужні та іменні 
списки вчителів (1919, 1921-1923, 1929-1930 рр.; список вчителів німецьких шкіл повіту (1926 р.) та 
список вчителів, яких без спеціального дозволу Міністерства віросповідань і освіти заборонено було 
приймати на роботу (1922-1928); листування з питань порушень службової дисципліни). В архіві 
області є листування з окремими особами з питань видачі свідоцтв про закінчення школи. Наявні 
відомості про дитячі будинки, дошкільні заклади Богородчанського повіту (в Богородчанах, Лисці, 
Монастирчанах): звіти повітового шкільного інспектора про результати перевірки роботи дитячого 
будинку в Богородчанах; статистичні дані про кількість дітей. Інформації дирекцій початкових шкіл 
про відвідування, успішність і національний склад слухачів курсів ліквідації неграмотності для 
дорослих. Листування з питань видачі дозволу на відкриття курсів єврейської мови в Богородчанах і 
Лисці з додатком списку учнів (Богородчани, 1922). 

Фонди архіву містять окремі матеріали Крайового управління відбудови (лист з питань 
укладання переліку втрачених культурних цінностей для повернення їх Польщі згідно з Ризьким 
договором), Центрального бюро курсів для дорослих у Варшаві, «Польського краєзнавчого 
товариства», «Союзу вчителів загальних шкіл», «Товариства школи людової», «Громадського 
комітету підготовки жінок до захисту країни», «Червоного Хреста», «Малопольського сільсько-
господарського товариства», організацій «Приятель дерев» та «Золотий Хрест», «Єврейського 
товариства початкової і середньої школи» (статут 1922 р.), культосвітніх товариств у селах 
Богородчанського повіту; інформація про туристичні будинки для молоді, які діяли в 1929 р. 
у Сілезькому воєводстві, документи про розвиток сільського господарства в Богородчанському 
повіті1.Також для дослідників представлені відомості про роботу Рогатинської повітової шкільної 
ради, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства представленні у фонді 271, та 
містять циркулярний лист про реорганізацію Львівської Крайової шкільної ради в Кураторію 
Львівського шкільного округу (1921). 

Організаційна структура Кураторії Львівського шкільного округу в архіві представлена такими 
документами: положення про організаційну структуру та функції Рогатинської повітової шкільної 
ради (грудень 1921); проєкти бюджетів та звіти про їх виконання, касова книга (1926–1929 р.); списки 
членів дисциплінарної комісії Рогатинської повітової шкільної ради; циркулярне розпорядження 
Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію повітових шкільних рад і організацію 
шкільних інспекторатів (1933 р.); протоколи засідань комісії Рогатинської повітової шкільної ради 
з розгляду питання складання вчителями присяги на вірність ЗУНР (списки вчителів, які склали 
присягу; 1919 р.). Вимоги та заяви українського населення про відкриття початкових шкіл 
з українською мовою викладання; листування з Кураторією Львівського шкільного округу з питань 
введення у початкових школах польської й української мови викладання2. 

Циркуляри, директивні вказівки Міністерства віросповідань і освіти, Крайової шкільної Ради 
(від 1921 р. – Кураторії Львівського шкільного округу) та листування Рогатинської повітової шкільної 
ради з вищестоящими організаціями, Рогатинським повітовим староством, дирекціями початкових 
шкіл та іншими установами з питань діяльності початкових шкіл Рогатинського повіту: організації, 
фінансово-матеріального забезпечення та контролю за роботою шкіл; відбудови зруйнованих під час 
Першої світової війни шкіл, ремонту, будівництва і організації початкових шкіл (в селах Библо, 
Григорів, Загір’я Кукільницьке, Куропатники, Підбір’я, Посвірж, Руда, Стратин, Фирліїв, Чагрів, 
Явче) та реорганізації шкіл; навчального процесу мови викладання (зокрема, про введення 
в початкових школах польської і української мови викладання); проведення виховних заходів; 
особового складу 3 стануть у пригоді дослідникам наповнення навчального процесу в українських та 
польських школах Станіславщини міжвоєнного періоду. 

 
1Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 225. 
2 Рогатинська повітова шкільна рада, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства Опис. Пол. 
Мова. Ф. 271, 541 од. Зб., 1908-1933 рр. 
3 Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 226. 
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Протоколи засідань місцевих шкільних і педагогічних рад початкових шкіл Рогатинського 
повіту; протоколи засідань, звіти та дані про роботу гуртків з підвищення кваліфікації, самоосвіти та 
обміну досвідом вчителів початкових шкіл; протоколи батьківських зборів (с. Бабухів, 1928 р.); акти 
інспекторських перевірок роботи шкіл; плани і кошториси витрат на будівництво і ремонт шкіл (с. 
Свистільники, Городків); плани розташування шкільних городніх ділянок; класні журнали (с. 
Різдв’яни); списки шкіл повіту; топографічна карта Рогатинського повіту з нанесенням сітки шкіл; 
документи з особового складу шкіл (відомості на виплату зарплати, дані та листування з питань 
порушень трудової дисципліни, наявність вакантних посад, послужні списки, атестаційні листи, 
заяви, особові справи, іменні списки вчителів та ін.); іменні списки дітей 1913–1925 років народження 
(с. Бовшів, Загір’я Княгиницьке, Журавеньки, Стратин, Різдв’яни, Руда, Явче) є цікавими історичними 
джерелами, завдяки яким можна аналізувати освітні тенденції в повітах Станіславщини. Річні звіти 
про діяльність в школах гуртків польської «Ліги протиповітряної оборони держави»; дані про шкільні 
ощадкаси; звіти про роботу шкільних бібліотек, читалень; документи про організацію вечірньої 
школи у м-ку Більшівці та фахової школи в Рогатині; дані про організацію курсів ліквідації 
неграмотності, кількість учнів на вечірніх загальноосвітніх курсах та матеріали про добудову 
приміщення для вечірніх курсів (м. Бурштин); протоколи засідань керівників фінансових і 
адміністративних органів Рогатинського повіт1 дозволяють розкрити багатий матеріал із розвитку 
освіти Рогатинщини. 

Фонд 270 – Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав Станіславського повіту 
Станіславського воєводства. Повітова Рада шкільна в Станиславові2 містить циркулярні 
розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про реорганізацію Крайової шкільної ради 
в Кураторію Львівського шкільного округу (1921 р.), компетенцію і діяльність персонального відділу 
Кураторії. Також містяться документи діяльності Станіславської повітової шкільної ради: статут 
(1929 р.); циркулярні розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про організацію при раді 
дисциплінарної комісії, Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію з 1 квітня 1932 р. 
Богородчанської повітової шкільної ради; відомості на виплату зарплати та іменний список 
працівників (1930 р.); листування з питань роботи; циркулярні розпорядження делегування 
представників на загальнопольські з’їзди вчителів; протоколи вчительських конференцій, нарад 
директорів та вчителів початкових шкіл, літніх таборів з військової підготовки та фізичного 
виховання вчителів і учнів дозволять дослідникам взнати «освітню кухню» ІІ Речі Посполитої 
з «середини», виділивши позитивні та негативні моменти такого устрою. 

Цікавою для дослідників стане вивчення освітніх питань та тенденцій у ІІ Речі Посполитій 
завдяки наявності глибокої документальною бази з широкою географією. Такими джерелами є 
документи з питань розвитку шкільництва та діяльності початкових шкіл Станіславського повіту. 
Циркулярні розпорядження Міністерства віросповідань і освіти, Крайової шкільної ради, Кураторії 
Львівського шкільного округу, Станіславської повітової шкільної ради та листування 
з Станіславським повітовим відділом самоврядування, гмінними управами, дирекціями початкових 
шкіл з питань роботи шкіл, організації навчально-виховного процесу введення польської і української 
мови викладання в початкових школах (заяви населення сіл Саджава, Драгомирчани, Темирівці про 
введення української та польської мови викладання (м. Галич); збору коштів для дітей-сиріт та дітей 
поляків-емігрантів з СРСР; адміністративно-організаційних і питань фінансово-матеріального 
забезпечення шкіл, збору коштів для «Товариства школи людової»; організації шкільних бібліотек; 
виділення земельних ділянок та будівництва (Блюдники, Боднарів, Бринь, Вікторів, Деліїв, 
Добровляни, Єзупіль, Залуква, Зигмунтівка, Кінчаки, Княгинин-Гірка, Козина, Колодіївка, Комарів, 
Крилос, Курипів, Маріампіль, Медуха, Межигірці, Микитинці, Нові Кінчаки, Опришівці, Павлівка, 
Пасічна, Пациків, Радча, Семаківці, Станіслав, Тисменичани, Угорники, Угринів Горішній, Угринів 
Шляхетський, Узинь, Хом’яків, Хоростків, Хриплин), організації (Блюдники, Боднарів, Бринь, 
Вовчинець, Дорогів, Галич, Княгинин-Місто, Комарів, Кремидів, Перлівці, Побережжя, Радча, 
Станіслав, Угорники, Чукалівка), реорганізації (Княгинин-Колонія, Галич, Станіслав, Угринів, 
Острів, Перлівці, Дубівці, Водники, Ганусівці, Кінчаки, Святий Станіслав, Мошківці, Суботів, 
Ямниця) та закриття окремих шкіл (приватних українських і єврейських шкіл у грудні 1919 р. 

 
1 Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 227. 
2 Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства 
Повітова Рада шкільна в Станиславові Опис, огляд. Пол., кр.. Мови. Ф. 270, 755 од. зб., 1881-1937рр. 
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у Станіславі;1 у Боднарові, Ланах, Делієві, Маріамполі, Підлісках в зв’язку з епідеміями); особового 
складу (про організацію кваліфікаційної комісії з атестації вчителів початкових шкіл Станіславського 
воєводства (1927 р.); притягнення до відповідальності вчителів за співробітництво з російською 
армією під час військових дій періоду Першої світової війни; спостереження за окремими вчителями-
українцями ). 

Кошториси витрат на будівництво (Крилос, Ямниця, Клепки); річні баланси, звіти дирекцій 
початкових шкіл про роботу, статистичні звіти про кількість шкіл, вчителів, дітей шкільного віку, 
учнів, національний склад, успішність, відвідування і санітарний склад учнів (про низьке відвідування 
в зв’язку з епідеміями тифу в 1920 р.); карти шкільних районів повіту (1933); списки шкіл.; список 
шкільних районів міста Станіслава (1932); плани приміщень (Клепки, Крилос, Вікторів, Ямниця); 
документи службового розслідування з питань ведення вчителем с. Залуква класного журналу 
на українській мові; заяви вчителів про прийом на роботу та ін.; іменні списки учнів окремих шкіл 
(Драгомирчани, Єзупіль, Побережжя, Павлівка, Радча, Станіслав, Тустань), дітей-сиріт. Документи 
про діяльність в школах «Пласту» (дані дирекцій шкіл про приналежність учнів до українського 
«Пласту»), «Союзу польських скаутів», циркулярні розпорядження з питань організації, протоколи 
засідань шкільних гуртків протиповітряної оборони та листування з питань їх діяльності; звіти про 
роботу гуртів Червоного Хреста2. 

Анкетні дані про дитячі будинки та дошкільні заклади Станіславського повіту (1921–1924). 
Статистичні дані про кількість дитячих садків в повіті (1929 р.); листування з питань організації 
в м. Станіславі дитячого садка (1931 р.). Дані про розташування сіл, економічне становище і 
національний склад населення Станіславського повіту (1930 р.). Розпорядження Станіславського 
воєводського управління з питань санітарно-гігієнічного стану міст і сіл воєводства (1928 р.)3. 

Важливими документальними джерелами є інформативні матеріали про Тлумацьку повітову 
шкільну раду, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства містяться у фонді 2724. 
Головними матеріалами є описи структури Кураторії Львівського шкільного округу (1921 р.); 
циркулярні розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію повітових 
шкільних рад і організацію окружних шкільних інспекторатів (1933 р.). Ці документи мають 
переважно схожий характер як і в Рогатинській повітовій шкільній раді. Цікавими є протоколи 
засідань та звіти про роботу вчительських гуртків з обміну досвідом та гуртків з підвищення 
кваліфікації вчителів. Циркуляри, директиви, звіти та відомості Міністерства віросповідань і освіти, 
Кураторії Львівського шкільного округу, Тлумацької повітової шкільної ради та листування 
з Тлумацьким повітовим староством, гмінними управами, місцевими шкільними радами, дирекціями 
шкіл з питань роботи початкових шкіл Тлумацького повіту5. 

Важливим є документи про введення української і польської мови викладання (копії 
інтерпеляцій депутатів сейму й сенату Польщі Михайла Черкавського та Сергія Козицького з питань 
переслідування директором школи в Нижневі Тлумацького повіту учнів, батьки яких вимагали 
введення української мови викладання в школі, та матеріали їх розгляду; заяви українського 
населення с. Пужники, Хотимир, Пилявщина про введення української мови викладання в школах); 
діловодства (про заборону використання бланків шкільних свідоцтв на українській мові, заборону 
використання української мови в службовому листуванні); організації окремих 4-класних  
та 7-класних шкіл (1925 р.); навчального процесу асигнування коштів на будівництво і утримання 
шкіл, ремонту, фінансово-матеріального забезпечення, будівництва шкіл (с. Буківна, Грабич, Грушка, 
Гринівці, Делева, Колінці, Ляцьке Шляхетське, Молодилів, Остриня, Отинія, Старі Кривотули, 
Струпків, Трояни (в т. ч. протоколи засідання комітету з побудови школи в с. Хоросна), відкриття 
(с. Золота Липа, Юрківка), організації (с. Костянтинівка, Могилки, Тлумач, Трояни, Закрівці, 
Антонівка, Яцівка), реорганізації (с. Пужники, Хотимир) та закриття шкіл (с. Красилівка, Баб’янка); 
їх особового складу (видачі посвідчень вчителям, укомплектування штатів шкіл, виборів членів 

 
1 Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 229. 
2 Там само, 230. 
3 Там само, 231. 
4 Тлумацька повітова шкільна рада, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства Ф. 272, 431 од. 
Зб., 1914-1933рр.  
5 Гнатів, В., Калюжна, Н., Соловка, Л. (2008). Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Фонди 
періоду до 1939 року, 1. Архівні зібрання України, 1, 231. 
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місцевих шкільних рад, призначення і роботи директорів; порядку прийому на роботу вчителів, 
оформлення особових документів, оплати праці, стажу роботи, виходу на пенсію, порушень 
службової дисципліни та стягнень, нагородження, страхування та медичного обслуговування 
вчителів, проходження педагогічної практики; організації шкільних ощадкас; протоколи нарад 
вчителів та засідань педагогічних та місцевих шкільних рад початкових шкіл повіту. Протоколи 
батьківських зборів (с. Хотимир). Розклади уроків. Реферати вчителів з методики педагогіки. 
Інвентарні описи майна початкових шкіл Тлумацького повіту (1926, 1928 рр.), книг шкільних 
бібліотек (1926 р.). Кошториси витрат на будівництво шкіл (с. Грушка, Отинія, Остриня). Списки 
початкових шкіл. Плани приміщень шкіл (с. Делева, Отинія). Документи з особового складу (місячні 
відомості на виплату вчителям зарплати; особові справи, заяви, атестаційні листки, послужні списки, 
облікові картки, іменні списки вчителів, списки вчителів-практикантів). Іменні списки дітей 1913–
1925 років народження. Листування з питань організації ремісничої школи в Тисмениці. 

Документи про дитячі будинки Тлумацького повіту1, анкетні дані, листування з питань 
асигнування коштів на відкриття дитячого будинку в Отинії, утримання дитбудинку в Тисмениці, 
організації школи при дитячому будинку в Тлумачі; списки дитбудинків повіту. План заходів 
з ліквідації неграмотності населення Тлумацького повіту. Відомості про розташування сіл, 
економічний стан та національний склад населення сіл Тлумацького повіту, про кількість, організацію 
й роботу хат-читалень культосвітніх товариств. Циркулярні розпорядження Кураторії Львівського 
шкільного округу про надання відомостей про організацію і роботу скаутських загонів та ліквідацію 
в школах осередків «Пласту»; листування з питань роботи гуртків протиповітряної оборони в школах 
повіту (статут польської «Ліги протиповітряної оборони держави»; список місцевих гуртків Ліги). 
Річні й квартальні звіти про роботу в школах Тлумача й Отинії гуртків Червоного Хреста. Короткий 
історичний нарис про м. Гданськ2. 

Наявні матеріали свідчать про серйозне ставлення місцевої шкільної адміністрації 
до виконання розпоряджень міністерства освіти та віросповідань та розпоряджень Львівської 
кураторії, також до дотримання польського шкільного законодавства та проведення чіткої 
навчальної та культурно-просвітницької роботи на місцях. Також матеріали архіву допоможуть 
дослідникам скласти повну картину господарсько-фінансової діяльності навчальних закладів 
Станіславського воєводства, співпрацю шкіл з українськими та польськими організаціями. 
Важливими для дослідників стануть документи, пов’язані з боротьбою українських культурно-
освітніх товариств за українську школу та україномовну освіту загалом, дотримання культурно-
освітніх прав українців та теренах міжвоєнної Польщі. 
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Побутове обслуговування на вугільних підприємствах і домашній побут є важливими 
складовими життя гірника. Враховуючи той факт, що шахтарська професія в СРСР була престижна, 
а шахтарі користувалися пошаною серед робітників промислового сектору, радянська влада 
намагалася вирішити соціально-побутові проблеми шахтарських поселень. Від вищого 
матеріального, соціального забезпечення і якісного побутового обслуговування залежало стимул і 
бажання гірника працювати у важких підземних умовах вугільних підприємств. З цією метою 
радянська влада змушена постійно налагоджувати роботу організацій побутового обслуговування, 
закладів торгівлі і громадського харчування, транспорту, установ житлово-комунального 
господарства тощо. Тому метою цього дослідження є визначення і аналіз змін в повсякденності 
шахтарів впродовж 50 – початку 90-х років ХХ ст. Досягнення мети дослідження передбачає 
виконання наступних завдань: 

1. порівняти повсякденне життя волинських гірників із шахтарями Донбасу; 
2. визначити вплив соціально-економічної політики лідерів СРСР на життя гірників в роки 

«відлиги», «застою» і «перебудови»; 
3. на основі архівних матеріалів і свідчень шахтарів-респондентів охарактеризувати 

особливості харчування, гардеробу гірників, організації побутового обслуговування на вугільних 
підприємствах. Визначити місця і способи відпочинку робітників, основі види дозвілля гірників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські історики лише частково досліджували 
повсякденне життя волинських гірників у 50-початку 90-х років ХХ ст. Дослідниця повсякденності 
шахтарів Донбасу К. Ізмаїлова1 лише частково дослідила харчування гірників Львівсько-Волинського 

 
1 Ізмайлова, К. (2010). Повсякденне меню шахтарських родин Донбасу у 1965-1985 рр. Наука. Релігія. 
Суспільство, 2, 20-26. 
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кам’яновугільного басейну. Певні аспекти цієї теми стали предметом досліджень українських 
істориків Н. Лаас1 і В. Кулікова2. Для відображення цілісної картини повсякденності шахтарського 
класу в СРСР варто дослідити повсякденне життя волинських гірників. 

Виклад основного матеріалу. За даними експериментального розрахунку, який проводив 
в 1990 р. Нововолинський міський відділ статистики 86 % доходів населення Нововолинська складали 
заробітна плата та різні виплати за роботу на підприємствах і організаціях міста. Окрім того значну 
роль в грошових надходженнях населення міста Нововолинська відігравали пенсії, які в загальній 
сумі доходів становили 13 %. Таким чином основним доходом більшості шахтарів становила лише 
зарплата і пенсія в разі досягнення ними пенсійного віку. В структурі грошових витрат більше 70 % 
припадає на покупку товарів (в основному продукти харчування, одяг) і оплати послуг3. 

Враховуючи те, що гірники фактично вважалися найбільш матеріально забезпеченою верствою 
населення в Нововолинську, вони могли собі дозволити харчуватися краще, оскільки мали 
можливість збагатити й урізноманітнити свій щоденний раціон. До того ж порівняно низькі ціни, 
встановлені на продукти харчування, теж суттєво впливали на формування кулінарних смаків 
у шахтарських родинах. Посадник шахти № 9 В. Грибун свідчив: «Що ми хотіли поїсти те їли, грошей 
вистачало, ще й відкладав гроші на автомобіль. Ми для харчів в моїй сім’ї не жаліли грошей ніколи. 
Щоб добре робити треба смачно і багато їсти»4. 

В основному гірники харчувалися вдома, де їжу готували їхні ж дружини. Між іншим, 
готування їжі вважалося головним обов’язком дружини гірника. Серед основних обов’язків дружини 
В. Грибун називав: «Вчасно приготувати їсти, зустріти й провести на роботу, тормозок зготувати, 
погодувати, приголубити. Окрім того в справі, що купити, де гроші все було в дружини, а моє 
завдання, заробити, принести й віддати. Я знав, що вона не потратить лишньої копійки на щось»5. 
Тобто хатнє господарство, сімейні фінанси та харчування залишалося поза сферою впливу шахтаря. 
Як стверджує дослідниця повсякденності шахтарів в УРСР К. Ізмаїлова: «За своєрідним «контрактом 
матері, що працює» шахтарська дружина визначала пріоритетність тих чи інших потреб родини і 
розподіляла фінанси відповідно до цих пріоритетів, займалася хатньою працею і забезпечувала 
необхідний комфорт, організовувала якісне харчування для чоловіка та дітей, обслуговувала їхні 
потреби тощо. У більшості випадків шахтарська дружина незалежно від того, працювала вона чи була 
домогосподаркою, могла реалізувати себе лише в родині. Цьому сприяли патріархальний характер 
родини та виключна роль шахтаря як стрижня сімейних відносин. Такий стан справ пояснювався 
специфічним соціальним становищем дружини шахтаря, яка тривалий час змушена була жити 
у постійному психологічному напруженні, оскільки, щодня проводжаючи чоловіка на роботу, вона 
не знала, чи повернеться він додому. Таким чином, якщо авторитет шахтаря був зовнішнім, 
направленим на репрезентацію родини у суспільстві, то авторитет шахтарської дружини був суто 
внутрішнім, непомітним для оточуючих і базувався на її виключній ролі в організації повсякденного 
побуту»6. Таким чином роль дружини у побуті гірника була досить високою. 

В закладах громадського харчування Нововолинська гірники харчувалися не часто. 
В основному в ресторанах вони святкували урочисті події (професійні свята, дні народження, весілля 
тощо), а в громадських їдальнях харчувалися за потреби. А. Лукасюк згадує: «В ресторани зрідка 
ходив, а в їдальнях харчувався за випадком. Наприклад по роботі не виходило додому прийти, 
то харчувався в їдальні, а так в основному їв я вдома»7. 

В харчуванні шахтарського населення переважали страви, які мали високу калорійність, а це 
в свою чергу було зумовлено важкою фізичною працею. Серед гірників поширеним було вживання 

 
1 Лаас, Н. (2011) Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи «застою» 
(1965-1985 рр.). Україна XX століття: культура, ідеологія, політика, 16, 175-192. 
2 Куліков, В. (2017). Соціальні та економічні аспекти вживання алкоголю в заводських та шахтарських 
поселеннях Донецько-Придніпровського району Російської імперії. Гуржіївські історичні читання, 12, 77-83. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2299, Оп. 1, Спр. 299, Арк. 6. 
4 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020 р. 
5 Там само 
6 Ізмайлова, К. В. (2012). Повсякденне життя шахтарських родин Донбасу в середині 1960-х ‒ середині 1980-х 
рр. (Кандидатська дисертація). Донецький національний університет, Донецьк, Україна, 178. 
7 Свідчення Лукасюка Анатолія Йосиповича, 1936 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська 
обл., запис від 22. 07. 2020. 
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тваринних жирів, м’ясних виробів і страв, зокрема традиційної свинини. Хліб для повсякденного 
вжитку купували у магазинах, а не випікали вдома, хоча в 1950-х роках це було ще широко 
розповсюдженим. Причиною такого становища слугувала відсутність в Нововолинську хлібозаводу, 
а малопотужна пекарня не встигала обслуговувати все населення. З 1960-х років ширше входили 
у побут послуги підприємств громадського харчування, у зв’язку з чим почали використовуватися 
кулінарні напівфабрикати, а з відкриттям в 1968 р. консервного цеху в Нововолинську також 
консервні вироби. Багато страв, які раніше входили лише до святкового або недільного столу, у роки 
так званого «розвинутого соціалізму» стали повсякденними стравами (холодець, борщ, голубці та 
інші). Борщ шахтарі полюбляли перш за все за його ситність та калорійність, оскільки у шахтарських 
родинах майже ніколи не вживали пісний борщ, він завжди готувався на м’ясному відварі. Як 
стверджує К. Імаїлова, на відміну від Донбасу, у шахтарських родинах Волині для приготування 
борщу використовувалися в більшості столові буряки1. Тому найпоширенішим борщем залишався так 
званий «червоний борщ». Отже, повсякденне меню волинського гірника був різноманітним про що 
свідчили гірник шахти № 9 В. Грибун: «Я любив огірочки свої, помідори, салат, рибку жарену, 
холодець, курочку, півника запеченого в духовці»2, і гірник очисного вибою шахти № 4 А. Лукасюк 
«любив їсти усе від борщу і до котлет, пиріжки, пончики, тушковану капусту, голубці тощо»3. 

Широкою популярністю у гірників користувалися різні види безалкогольних і алкогольних 
напоїв. В 1958 р. в Нововолинську було введено в експлуатацію Нововолинський завод 
безалкогольних напоїв, що посприяло зростанню попиту на фруктові соки серед гірників. Наприклад, 
найпоширенішими були яблучний, вишневий, абрикосовий, клюквовий, томатний соки. Окрім того 
широковідомими серед гірників були лимонний, апельсиновий напої, ситро, лимонад, які через 
нестачу цитрусових в СРСР розбавляли грушевим або яблучним соком, а в якості стабілізатора 
застосовували лимонну кислоту. Загальновизнаними серед шахтарів були тонізуючий напій «Саяни», 
крюшон (виноградний сироп змішаний із газованою водою), хлібний квас, крем-сода, тархун тощо4. 

Широкою популярністю серед гірників користувалося пиво. В 1958 р. шахтобудівниками 
в Павлівці збудовано пивоварний завод з метою забезпечити гірників Нововолинська пивом. 
У співвідношенні динаміки реалізації спиртних напоїв в 1976 р. пиво становило 40,7 літрів на одного 
мешканця Нововолинська, тоді як горілка, коньяк – 4,4 літрів, вино – 9,6 літрів, безалкогольні напої – 
13,2 літрів на одного мешканця5. Найпоширенішими марками пива серед гірників були «Павлівське» 
і «Жигулівське». Під час святкувань гірники вживали міцні алкогольні напої. Серед вин популярними 
були «Кокур», «Портвейн», «Кагор» та інші. Широковідомими серед гірників була горілка «Старка» 
(настій на листі яблунь і груш), «Столична», «Пшенична», «Екстра», а також домашній самогон, 
з яким так боролася радянська влада. Зловживання шахтарями міцними алкогольними напоями стало 
однією з проблем, яка постійно спричиняла родинні чвари, прогули, хуліганські вчинки, росту 
захворюваності та порушення техніки безпеки. Шахтарські колективи часто після закінчення роботи, 
влаштовували п’янки, що переросло згодом в шахтарську традицію, яка називалася «винесення 
банки», або «могорича». Про це згадує В. Грибун: «Якщо в тебе день народження, чи весілля, чи 
дитина народилася все ти повинен принести банку. То це мови не було. Але пили після роботи, 
в шахту не дозволяли»6. Заступник директора шахти № 1, М. Бородій, виступаючи на загальних 
зборах говорив: «П’янки [гірники] організовують після авансу, зарплати, премії, відпустки, іменин, 
виходу на пенсію і багато інших причин, які віднаходяться практично щодоби»7. 

Зловживання алкоголем гірників, було приманним для усіх вугільних шахт СРСР. Однією 
з причин вживання спиртних напоїв слугували умови праці. Гірники працювали без денного світла і 
свіжого повітря, в максимально обмеженому робочому просторі, у вибухонебезпечній обстановці, 

 
1 Ізмайлова, К. (2010). Повсякденне меню шахтарських родин Донбасу у 1965-1985 рр. Наука. Релігія. 
Суспільство, 2, 20-26. 
2 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
3 Свідчення Лукасюка Анатолія Йосиповича, 1936 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська 
обл., запис від 22. 07. 2020. 
4 Столярчук, Є. (1959, 27 травня). Для задоволення вимог гірників. Радянська Волинь, 2. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 430, Арк. 2. 
6 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
7 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2297, Оп. 1, Спр. 598, Арк. 149. 
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на значних глибинах. Тому все ж ризикуючи бути розчавленими тонами гірської маси, або отримати 
важкі травми шахтарі вживаючи спиртні напої могли допомогти понизити психологічне і фізичне 
навантаження. Також, вживання спиртних напоїв гірниками було одним з проявів соціалізації 
чоловіків, які за чаркою могли поспілкуватись із товаришами, висловити один одному моральну 
підтримку, а також втекти від сімейних негараздів, чи господарських проблем. Тобто, вживаючи 
алкоголь, гірники сподівались покращити настрій, зменшити психологічну напруженість, позбутися 
відчуття втоми, моральної незадоволеності, втекти від буденної реальності з її нескінченними 
турботами й переживаннями. Окрім того, вживання алкоголю сприяло формуванню в шахтарів 
відчуття колективізму та відповідальності один за одного. Новачкові, що «не виставився», тобто 
не пригостив нових співробітників, годі було розраховувати стати «своїм», тобто успішно влитись 
у колектив. Тобто, практика вживання алкоголю у шахтарських спільнотах часто ставала засобом 
формування внутрішньої колективної солідарності, а також вважалась проявом маскулінності1. 

Все ж керівництво шахт причиною розпивання спиртного вбачало лише у відсутності 
культурного відпочинку, про що доповідав бригадир шахти № 3, І. Прозірай: «У деяких людей 
підвищений рівень матеріального забезпечення, який супроводжується ростом духовних запитів. Біда 
в тому, що у таких людей відсутні широкі життєві інтереси, вони не вміють зайнятись корисною 
справою, не вміють організувати для себе культурний відпочинок»2. Замість організації 
психологічної реабілітації і медичного обслуговування залежних від алкоголю гірників, керівництво 
шахт використовувала лише матеріальні та морально-етичні засоби тиску на них. 

Для харчування гірників на шахтах діяли їдальні і буфети, які входили в структуру 
адміністративно-побутових комбінатів вугільних підприємств. Адміністративно-побутові комбінати 
шахт зводилися в 50-х роках ХХ ст. поряд із шахтою для обслуговування гірників. Однак через 
неврахування зростаючої кількості робітників шахт і відсутності достатньої кількості коштів і 
будматеріалів на початку 1960-х років розпочалася реконструкція побутових комбінатів, які мали 
врахувати достатню кількість посадкових місць в їдальнях, душових кабін, розширення приміщень 
для пралень, сушарок і медпунктів. В 1961 р. на шахтах №№ 1, 2, 3, 4 проводилася реконструкція 
побутових комбінатів , а на №№ 5, 6, 7 велися роботи з їх розширення3. 

У їдальнях готували спеціальні калорійні страви, які б мали на меті забезпечити відчуття 
тривалої ситості в гірників. Щоденно в меню включалися холодні закуски від восьми до десяти назв 
із свіжих або перероблених овочів, рибопродуктів, молокопродуктів. Серед гарячих перших страв 
готували борщі, супи з м’ясом або на кістковому бульйоні і молочні каші. На другі страви готували 
харчі із м’яса, риби, птиці, овочів, гарніри з картоплі, круп і макаронних виробів. Різноманітне меню 
в їдальнях складали борошняні страви і вироби, зокрема пельмені, вареники, млинці, оладки, булочки 
і пироги із різними начинками. Поширеними серед гірників напоями, які готувалися в їдальні були 
чай, кава з молоком, кип’ячене молоко, різноманітні соки, фруктова і мінеральна вода4. Наприклад, 
асортимент страв їдальні шахти № 9 в 1980 р. складався з трьох найменувань перших страв, трьох 
других і двох третіх, а також восьми видів закусок5. 

З кінця 1960-х років радянська влада намагалася покращити харчування гірників власне 
на шахті. На основі прийнятої ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР постанови № 198 від 7 березня 1967 
р. «Про заходи з подальшого розвитку і покращення громадського харчування» в усіх шахтних 
їдальнях вводилася безкоштовна видача гарячої кави і продуктового набору шахтарям, які опускалися 
в підземну частину шахти6. Вже в березні 1967 р. розпочалася безкоштовна видача гарячої кави 
гірникам. В 70-х роках ХХ ст. розпочалося спорудження в підземній частині шахт пунктів гарячого 
підземного харчування. Станом на 1977 р. на восьми шахтах уже функціонували такі пункти 
послугами, яких користувалися 30 % підземних робітників7. Все ж підземне гаряче харчування 
не стало популярним серед гірників і надалі вони використовували лише тормозки. Причиною цього 
становило скасування в 1982 р. 25 % оплати за рахунок шахти продуктового набору, про що 

 
1 Куліков, В. (2017). Соціальні та економічні аспекти вживання алкоголю в заводських та шахтарських 
поселеннях Донецько-Придніпровського району Російської імперії. Гуржіївські історичні читання, 12, 78. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-1911, Оп. 1, Спр. 815, Арк. 12. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 22, Арк. 77. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Оп. 32, Спр. 2939, Арк. 36. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2626, Оп 1, Спр. 202, Арк. 78. 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 149а, Арк. 18. 
7 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 344, Арк. 40. 
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доповідала завідуюча їдальні шахти № 8 Т. Вац: «Дуже гострою проблемою у нас є гаряче харчування. 
В 1982 р. не видано жодної порції гарячого харчування, це коли в 1980 р. ми обслуговували 
по 180 чоловік за добу. Як тільки шахта припинила доплачувати 25 % відразу ж припинився попит 
на гаряче харчування»1. Додаткові питання у гірників виникали щодо якості термосів. Так, 
електрослюсар шахти № 4 Є. Потай в 1977 р. доповідав: «На шахті організовано пункт гарячого 
харчування. Це дуже добре, однак термоси, які закупляє шахта не тримають тепло і двох годин, а кому 
приємно в шахті їсти холодний борщ. Окрім того ціна гарячого харчування не відповідає ціні 
продуктів. Борщ, шматок м’яса, чай, хліб і все це коштує 60 копійок»2. 

Шахтарі опустившись в лаву, до кінця зміни не могли її залишити, тому, відправляючись 
на роботу, кожен гірник при собі мав зготовлений дружиною, або куплений в буфеті шахти 
своєрідний харчовий пакунок, який називався «тормозок». Походження слова сходиться в тому, що 
це слово прийшло з шахтарського професійного жаргону. Одна з гіпотез походження слова – 
запозичення від російського слова «притормозить» (українською – пригальмувати, призупинити). 
За іншою версією, слово походить від лексеми «термосок» ‒ пестливої форми від слова «термос», 
яким називали не тільки ємності, що зберігають температуру для пиття, але й контейнери з гарячою 
їжею для гірників3. До складу шахтарського «тормозка» входили напівкопчена ковбаса (150 гр.) або 
м’ясокопченості, сир, яйце (варене або смажене), сало, хліб як основний компонент і вітамінні 
добавки (цибуля, часник, свіжі або перероблені овочі, яблука). Вартість таких «тормозків» становила 
від 1,5 до 3 крб. Щоденно в меню шахтних тормозків входило до п’яти видів «тормозків»4. Однак 
через відсутність нормалізованого постачання продуктами харчування і необхідних матеріалів їдальні 
з другої половини 1970-х років часто функціонували з напівпорожніми лавками і не достатньою 
кількістю порцій страв. Так, в 1975 р. у їдальнях шахт №№ 1, 2, 3, 4, 8 для відпущення тормозків 
не вистачало пакувального паперу. Тому тормозок загортався у звичайний папір, який приносили 
буфетниці з дому (старі газети, зошити, журнали). Щоб хоч якось налагодити постачання продуктів 
в їдальні, адміністрації шахт вдавалися до залучення самоскидів, вантажних машин і автобусів для 
перевезення харчових продуктів5. 

Отримуючи більш високу заробітну плату, аніж більшість працівників промислового сектору 
СРСР гірники мали змогу купувати більш якісний одяг. Про це свідчить В. Грибун: «Я скажу, що 
гірники в Нововолинську гарно одягались. В мене ще костюм є, який я купував. Купували дорогі 
костюми, а не якісь хебешні [бавовняно-паперові (російською – хлопчасто-бумажний (х/б)], тому що 
заробітки тоді були хороші»6. Одягалися гірники стильно і відповідно до своєї професійної 
діяльності: «Я ходив нормально з галстуком і шляпкою. Тому що був заступником начальника 
дільниці і змушений був тримати марку [тобто дрескод]. Все ж виходив до людей з ними говорив, 
давав наряди, закривав рапорти на зарплату» ‒ так характеризував власні особливості одягу 
А. Лукасюк7. Окрім того гірники стверджують, що внаслідок кращої зарплати, яку вони отримували 
в Нововолинську відчувалася відмінність в моді між різними суміжними професіями. Гірник 
очисного вибою шахти № 6 В. Кабачов запевнює, що: «Будівельник заробляв 100 крб., а робітник 
очисного вибою 350-450 крб. за місяць. Тому, різниця в одязі була. Окрім того чоловік-шахтар, який 
мав гарну зарплату, його ж жінка могла також краще одягатися»8. 

Варто зазначити, що молоді й неодружені гірники часто дотримувалися манер західного 
способу життя, а тому відповідно одягалися. Таких прихильників молодіжної субкультури називали – 
«стилягами». Враховуючи те, що радянська людина була змушена носити одяг, який дозволявся 
державною владою, із стилягами намагалися вести боротьбу. Як приклад, у березні 1959 на сесії 
Нововолинської міської Ради депутатів трудящих директор рудоремонтного заводу Й. Хайкін, 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-1910, Оп. 1, Спр. 708, Арк. 310-311. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-1962, Оп. 1, Спр. 548, Арк. 5, 9, 50 
3 Філянін, В. (1961, 10 лютого). «Тормозок» і наш час. Шахтар Волині, 3. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2939, Арк. 36. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2626, Оп 1, Спр. 144, Арк. 191. 
6 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
7 Свідчення Лукасюка Анатолія Йосиповича, 1936 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська 
обл., запис від 22. 07. 2020. 
8 Свідчення Кабачова Віктора Миколайовича, 1946 р. н, прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська 
обл., запис від 22. 07. 2020. 
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стверджував: «Серед молоді міста завелося багато «стиляг». З ними необхідно вести боротьбу, щоб 
наша молодь не захоплювалася стильними танцями і стильним одягом. Нашій молоді потрібно 
зрозуміти справжню красу життя, а не карикатурну»1. Залучали до боротьби зі стилягами міські 
партійні та комсомольські організації. В жовтні 1963 р. на шостій конференції Нововолинського 
міськкому КПУ перший секретар міськкому комсомолу В. Панченко доповідав: «У нашому 
комсомольському колективі є люди, які ганьблять чесне ім’я комсомольця і промінюють це ім’я 
на схиляння перед закордонним ганчір’ям, на нелюдські рухи під дику какафонію звуків західних 
джаз-оркестрів тощо»2. Однак на тлі лібералізації, відносної демократизації і гуманізації політичного 
та громадського життя в період хрущовської «відлиги» західна мода активно поширювалася серед 
молодих гірників. 

На вугільних підприємствах шахтарі забезпечувалися спецодягом для роботи. Станом 
на 1958 р. близько 75 % робітників були забезпечені спецодягом з наколінниками, рукавицями, 
гумовими чобітьми робітники3. З 60-х років ХХ ст. гірники повністю забезпечувалися необхідним 
спецодягом, який мав визначений термін експлуатації. Однак якість спецівок не завжди була 
на високому рівні. Про що в 1968 р. доповідав громадський інспектор шахти № 1 Кошлатий: 
«Спецодяг не витримує жодної критики. Нам лише розповідають про нові зразки спецодягу 
із якихось особливих тканин, а де цей одяг невідомо. Ніяких нових зразків ми не бачили, а спецодяг 
дуже поганої якості. Куди її там прати! Вона без прання не витримує терміну, а ще гірше справа 
із чобітьми»4. 

Завдяки кращим доходам в помешканнях гірників широко поширювалися побутові прилади. 
Якщо в 1958 р. в користуванні гірників нараховувалось 2176 радіоприймачів, 65 телевізорів, а 
послуги прання надавала лише громадська пральня5, то станом на 1976 р. нараховувалось 
в Нововолинську 15 тис. телевізорів, 11 тис. радіоприймачів, а 90-95% робітників вдома мали пральні 
машини6. Окрім того, більшість шахтарів стояли в черзі на купівлю килимів і золотих виробів7. 

Іншим символом сімейного достатку шахтаря був автомобіль. Поряд із побутовою технікою 
автомобіль кардинально перелаштовував повсякденний побут. Зміна в ставленні до автомашини як 
від предмету службового привілею та предмету розкоші («Побєда», «Волга») до зручного засобу 
пересування («Лада», «Запорожець», «Москвич») і у міру своєї фінансової доступності для кожної 
особи спричинило ситуацію, коли кожен хотів володіти легковим автомобілем. Шахтарі постійно 
відкладали кошти із зарплати на автомобіль, про що згадує В. Грибун: «Грошей вистачало, ще й 
відкладавав на автомобіль. Я назбирав дві тисячі і чотири тисячі позичив в сусіда Івана, також 
шахтаря. Просто чисто по-людськи без процентів без нічого позичив мені чотири тисячі. Я потім 
поїхав в Москву і пригнав автомобіль, а згодом відав Івану його гроші. В 1970 р. цей автомобіль 
продав і купив інший»8. Якщо в 1958 р. у користуванні гірників нараховувалось лише 17 автомобілів, 
то уже в 1976 р. ‒ 1345 легкових автомобілів9. Станом на 1977 р. на шахті № 1 в особистому 
користування нараховувалося 100 автомобілі і ще 110 чоловік подали заявки на їх купівлю. Тобто 
кожен п’ятий робітник шахти володів автомобілем, або мав можливість його придбати10. 

У соціумі УРСР постійно існувала диспропорція між реалізацією товарів для населення і 
грошовими доходами громадян, причиною чого стало передусім недорозвиненість легкої та харчової 
промисловості в СРСР. Попри спроби республіки збільшити товарообіг, залишки грошей у населення 
накопичувалися швидкими темпами, провокуючи незадоволення платоспроможного населення 
в придбанні дефіцитних непродуктових товарів ‒ одяг, взуття, вовняні тканини, меблі, холодильники, 
будівельні матеріали тощо. Як наслідок, шахтарі були змушені їхати за товарами підвищеного попиту 
(телевізори, електропобутові прилади, килими, взуття, швейні вироби) за межі міста, оскільки 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 6, Арк. 27-28. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. П-4551, Оп. 1, Спр. 2592, Арк. 85 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2012, Оп. 1, Спр. 157, Арк. 10. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2012, Оп. 1, Спр. 321, Арк. 78. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 2, Арк. 43. 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 343, Арк. 47. 
7 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 598, Арк. 103. 
8 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
9 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 2, Арк. 43. 
10Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 343, Арк. 47. 
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в Нововолинську ці товари швидко реалізовувалися і в той час, як в інших населених пунктах області 
вони тривалий час знаходилися у продажі1. 

З середини 1970-х рр. почали відчуватися перші перебої з постачання м’яса та м’ясних виробів. 
Як стверджує дослідниця соціальної історії СРСР Н. Лаас: «Якісне і недороге м’ясо та ще й без черги ‒ 
ідеал майже недосяжний у брежнєвську епоху. Черга у радянському соціумі існувала у двох вимірах: 
фізичному (черги у магазинах на придбання харчових продуктів, деяких непродовольчих товарів, 
отримання послуг) та віртуальному (списки на отримання житла, на право придбання автомобіля та 
побутової техніки). Кожен радянський громадянин одночасно і постійно впродовж життя перебував 
у кількох чергах, фактично завжди знаходячись в стані очікування»2. Дефіцит товарів викликало 
широке невдоволення у гірників. Так, на сесії Нововолинської міської ради в 1976 р. бригадир 
прохідників ш/у «Жовтневе» Д. Боруцький висловлював своє невдоволення: «Чому в продуктових 
магазинах не завжди буває м’ясо, ковбасні вироби, огірки, помідори, харчова сода, оцет, перець та 
інші щоденно важливі для приготування їжі продукти. Часто і довго наші дружини і ми самі багато 
часу простоюємо в чергах в продуктових магазинах в очікувані підвезення продуктів харчування, 
таких як м’ясо, ковбасні вироби. Ми шахтарі, народ працьовитий, а тому гарно працювати, означає 
потрібно гарно і калорійно харчуватись. Раз немає у нас м’яса, тоді хіба ж лише один Нововолинський 
м’ясокомбінат в області? Ну, а якщо немає огірків і помідорів в нашій області, невже ж не можна їх 
завести із інших областей, де їх в достатній кількості?»3. 

Власне пік товарного дефіциту в період «перебудови» став однією з причин того, що наприкінці 
1980-х років нововолинські гірники вийшли на загальносоюзний страйк. Їдальні та буфети шахт 
функціонували напівпорожніми, а гірники змушені брати з собою лише домашні тормозки. З листа 
Центральної ради Профспілок вугільної промисловості УРСР від 20 лютого 1991 р. ми дізнаємось: 
«Введення в шахтарських регіонах УРСР нормування продуктів харчування не вирішує проблеми, 
оскільки у відповідності з нормами в день приходиться на людину круп і макаронних виробів 10 грам, 
жирів 8-11 грам, м’ясопродуктів – 10-20 грам. Також талони не отоварюються повністю. Все частіше 
немає що взяти з собою на «тормозок» в шахту, а в окремих їдальнях через відсутність м’яса 
не готуються другі страви»4. 

У позаробочий час гірники планували своє дозвілля. В 50-х роках ХХ ст. переважна більшість 
мешканців Нововолинська становила молодь, для яких місцями відпочинку стали центр селища, якого 
називали «п’ятачок» і танцювальна площадка збудована в 1958 р. Власне в цих місцях молоді гірники 
влаштовували вечірні прогулянки і танці5. Значно покращилося дозвілля шахтарів з початком 
розвитку культурної сфери Нововолинська, а також будівництва спеціально призначених місць 
відпочинку в 60-х роках ХХ ст. В 1959 р. введено в експлуатацію Палац культури, де часто 
влаштовувалися виступи місцевих ансамблів художньої самодіяльності, або народних артистів, хорів, 
ансамблів УРСР. Як згадує В. Грибун: «Якщо в Палаці культури були вистави, приїжджали артисти, 
то ми на усіх артистів обов’язково ходили з дружиною»6. Однак, такі заходи відвідували в більшості 
шахтарі, які були одружені. Натомість молоді гірники віддавали перевагу переглядам кінофільмів. 
Станом на 1975 р. в Нововолинську діяла об’єднана дирекція кінотеатру «Україна», яка 
підпорядковувала постійно діючий кінотеатр «Україна» на 750 місць, кіноустановку клубу гірничо-
рятувального загону на 200 місць, дві літні кіноустановки на 600 місць кожна. Середнє відвідування 
кіно одним мешканцем міста в 1975 р. складала 15,8 разів, а у селищі Жовтневому 9,2 рази в рік7. 
Окрім того часто в клубах шахт проводилися вечори відпочинку робітників, або кінофестивалі. Так, 
в клубі шахти № 4 проводились в 1977 р. вечори відпочинку робітників – «Слава трудовим рукам», 
«Зорі назустріч»8. 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 149а, Фрк. 16. 
2 Лаас, Н. (2011). Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи «застою» 
(1965–1985 рр.). Україна XX століття: культура, ідеологія, політика, 16, 186. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 329, Арк. 49. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2939, Арк. 34. 
5 Літовчук, А. (1955, 27 вересня). Немає турботи про культурно-побутові умови шахтарів. Радянська Волинь. 
с. 3. 
6 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
7 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 330, Арк. 41-46. 
8 Державний архів Волинської області, Ф. Р-1962, Оп. 1, Спр. 548, Арк. 50 
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Особливо після роботи гірники часто відавали перевагу колективним прогулянкам (з друзями, 
колегами по роботі, родичами) по місту. Такими масовими місцями відпочинку в місті під час 
прогулянок були стадіон «Шахтар», міський парк, проспект Перемоги, території навколо кінотеатру 
«Україна», сквери міського Будинку культури і Палацу культури. «Були у нас компанії. Домовлялися 
із сусідами, з друзями по бригаді чи ланці. Ми після роботи і у вихідні тоді ходили в парк, вип’ємо 
пива, сто грам. Гарно відпочивали. Зараз так не відпочивають» ‒ так згадує свій відпочинок В. 
Грибун1. Окрім того в межах міста у 60-х роках ХХ ст. шахтарі полюбляли катались на літаках 
Нововолинського аеродрому, оглядаючи місто і пейзажі із висоти пташиного польоту2. 

Для того, щоб зменшити фінансові витрати для поїздок гірників на озера Волині, які 
організовував трест «Нововолинськвугілля» в серпні 1966 р. на окраїні міста розпочалося 
спорудження штучної водойми із дзеркалом води 7,5 га для літнього відпочинку робітників3. Однак 
все ж гірники надавали перевагу поїздкам за межі міста, а збудоване озеро не стало місцем масового 
відпочинку, про що в 1973 р. доповідав робітник очисного вибою шахти № 2 В. Демченко: 
«Найкращим місцем відпочинку наших шахтарів, як і всіх нововолинців, стало озеро Світязь. Який 
ще може бути кращий відпочинок, як не біля багаття, з піснями, веселими витівками та з світязькою 
ухою. Однак безумовно не усі робітники можуть у вихідні поїхати на озеро Світязь. Основна маса 
залишається в місті. Не все ще у нас зроблено для того, щоб люди проводили вихідні культурно і 
організовано. Озеро на мікрорайоні мало вичищається і вода тут застояна і брудна. Біля озера 
мешканці міста побудували цілий арсенал гаражів, де розводять свиней, гусей, качок і курей. Людям 
відпочивати тут важко, так як повітря і вода дуже брудні. На пляжі мало лежаків, немає пляжних 
надбудов. Дітям, які в літній період не поїхали у піонерські табори, нічим зайнятись, а в колишньому 
дитячому парку пасуться корови та гуси»4. 

Враховуючи, що гірники відавали перевагу дозвіллю за межами міста у вихідні, або під час 
відпустки місцева адміністрація намагалася організувати спеціальні облаштовані місця 
відпочинку. Згідно, рішення Нововолинського міськвиконкому № 164 від 18 травня 1962 р. «Про 
поліпшення умов культурного відпочинку робітників міста в 1962 році» за 15 км 
від Нововолинська на березі річки Західний Буг облаштовувалося місце масового відпочинку 
робітників5. Під час вихідних днів шахтарі часто спільно із своїми сім’ями, виїжджали 
до р. Західний Буг де мали змогу відпочити. Тут для них в 1966 р. було облаштувано пляж, 
регулярно працювала водна станція в розпорядженні якої були пором і човни6. Часто тут 
влаштовувались бенкети в честь урочистих подій. Наприклад, у своїх щоденниках за 1980 р. 
головний економіст шахти № 3 П. Естрін згадує: «Їздив в ліс, що на Бузі на пікнік. Нашому 
директору шахти [Терехову І.] виповнилося 50 років. Багаття, столи, металева піч для шашликів. 
Було чоловік 40 ‒ 45. Був смачний плов, хороша гаряча картопля з м’ясом і шашлики з баранини. 
Багато пили горілки «Старка»7. Окрім того часто на відпочинок або за грибами і ягодами шахтарі 
виїжджали в навколишні ліси (біля шахти № 1, в с. Хренів, Гряди, тощо). 

Як зазначалося вище, гірники полюбляли відпочивати на озерах Волині. Тому з початку  
70-х років ХХ ст. відбувалися постійні поїздки влітку на озера Світязь, Пісочне, Добре, де 
організовувалися бази відпочинку шахтарів, або наметові містечка. Так, в 1972 р. на озері Світязь 
обладнано базу відпочинку шахти № 5. Вона мала п’ять човнів, наметове містечко та інший дрібний 
інвентар на одночасне розміщення 20-25 чоловік8. Станом на 1990 р. лише шахти №№ 5 і 9 мали 
власні бази відпочинку на озері Світязь і на яких відпочивало 20 % шахтарів від загальної кількості 
робітників шахт. Решта шахт організовувала лише тимчасові наметові містечка9. У своїх записах 
за 1967 р. П. Естрін згадує відпочинок на озері Добре: «Щойно приїхав з поїздки на озеро Добре: там 
шахта побудувала пансіонат. Це озеро в лісі ‒ недалеко від Камінь-Каширського. Місце чудове ‒ 
Волинська Ріца, ліс: сосна, дуб, береза, горіх. Вода чиста, ліс підходить до самого берега, багато риби, 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп. 1, Спр. 127, Арк. 88-89, 150. 
2 На землі і в повітрі. (1963, 21 травня). Радянська Волинь, 2 
3 Державний архів Волинської області, Ф. П-4551, Оп 1, Спр. 4636, Арк. 1. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 260, Арк. 98-99. 
5 Державний архів Волинської області, ф. Р-2298, Оп 1, Спр. 28, Арк. 125. 
6 Тішков, А. (1959, 27 серпня). Так працюють і відпочивають наші гірники. Шахтар Волині, 3. 
7 Щоденник П. Естріна за 1966-1988рр. (рукопис). 
8 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2501, Оп. 1, Спр. 410, Арк 30. 
9 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2299, Оп 1, Спр. 278, Арк. 47. 
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коротше кажучи, вид чудовий. Вранці перехопив шматок гусячого сала і пішов навколо озера. Потім 
пили вино, їли юшку і каталися на човні ... рвали лілії, купалися, пили вино і їли сирі яйця. Даремно 
не взяв фотоапарат ‒ ці місця варто відобразити»1. 

Зважаючи на той факт, що третину шахтарського колективу складали мешканці сільської 
місцевості дозвілля від робітників, які проживали у місті відрізнялося. Упередженого ставлення, 
конфліктів і різниці у професійній діяльності в шахтарських колективах між міським і сільським 
гірником не побутувала. Про що свідчить стволовий шахти № 5 і мешканець с. Гряди І. Шептор: 
«Відмінності не було. Чи ти з села чи міста то все одне. Не було такого, що там вибирали хто з села, 
хто з міста»2. Тому, якщо відмінності в роботі на вугільних підприємствах не існувало, то у способах 
відпочинку вона ж побутувала. Перш за все на таку відмінність впливали соціокультурні особливості 
міста і села. Після роботи сільський шахтар змушений був ще займатися домашнім господарством, 
тобто можливості відпочити кожного дня не було, як у міського шахтаря. Як згадує І. Шептор: 
«Прийшов додому з роботи за косу і пішов траву косити, а ще за коровою потрібно дивитися. 
У вихідний ти вже також маєш свої плани, тому що потрібно підігнати свої домашні роботи. 
Відпочити можна було у відпустці і якщо немає ще значної сільської роботи то могли і кудись поїхати 
відпочити. Путівки в санаторії знаю що давали. Хто хотів той брав, але в селі не візьмеш бо не поїдеш 
з дому бо роботи багато»3. Основним центром задоволення культурних потреб сільського гірника 
залишався сільський будинок культури. Про що свідчить І. Шептор: «Відвідували іноді клуб в селі де 
влаштовувались танці і переглядали кінофільми»4 

Обожнювали гірники святкувати державні і релігійні свята. Враховуючи, що атеїзм в СРСР 
нав’язувався населенню як єдиний можливий світогляд, тому Нововолинськ будувався як 
комуністичне місто в якому немає релігії, а отже і відсутність релігійних споруд. Перші церкви 
в Нововолинську розпочали будуватися лише в 90-х роках ХХ ст. Зважаючи, що більшість мешканців 
Нововолинська становили вихідці із сільської місцевості західноукраїнських областей, у місті 
зберігалися релігійні традиції і обряди. Робітники міста відвідували місцеві навколишні церкви 
всупереч нав’язаних їм атеїстичних поглядів. Начальник посадки лави шахти № 4 В. Грибун згадує: 
«Я в Тишковичі і в Низкиничі в церкву ходив. Скажу, що не був кожну неділю, але раз в місяць ходив. 
Якщо у мене була вільна година, я обов’язково ходив, особливо на великі свята. Паску святити то ми 
постійно з дружиною ходили»5. 

Найпопулярнішими радянськими святами у нововолинських робітників були посвята 
в робітники, одержання першої зарплати, вшанування робітничих династій і передовиків 
виробництва, наставників, ветеранів праці, проводи на пенсію. Так, за офіційними даними впродовж 
1979 р. проведено 157 таких заходів. Однак найбільше нововолинські гірники шанували власне своє 
ж професійне свято – День шахтаря. У щоденнику П. Естріна згадується святкування Дня шахтаря: 
«26 серпня 1968 р. я відпочивав і ввечері пішов на стадіон. Послухали половину концерту нашої 
художньої самодіяльності і побігли з діточками додому, бо грім гримів. Пішла злива, зібралися 
в будинок і стали грати в карти в дурочка. Махлювали і сміялися, сміялися і махлювали. У сутінках 
пішли проводжати гостей і дивилися на феєрверк. Народу гуляло мільйон, з яких більшість молодь. 
Що характерно: співали пісню нашого нововолинського композитора О. Каліщука ‒ «Нововолинські 
каштани». Так пройшов День Шахтаря», і інший запис: «В День шахтаря, який відзначався 29 серпня 
1976 р., був дуже хороший день. Ввечері всі сусіди, Хрущі, Воронові, Сергіюки, Іванови, Морозюки, 
за столом у дворі зустріли свято, пили самогон і закушували хто, що приніс з дому. І ми там були і 
було весело»6. 

Чималу кількість гірників брали активну участь в художній самодіяльності міста. Вже  
в 50-х роках ХХ ст. при міському клубі діяли драматичний, хоровий, музичний, хореографічний та 
інших гуртки, в яких брали участь гірники. Силами самодіяльних шахтарських колективів в 1954 р. 
було дано 14 концертів, серед яких відзначилися змінний майстер шахти № 2 С. Дроздюк, лаборантка 

 
1 Щоденник П. Естріна за 1966-1988рр. (рукопис). 
2 Свідчення Шептора Івана Івановича, 1958 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 22. 07. 2020. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Свідчення Грибуна Василя Івановича, 1935 р. н., прож. м. Нововолинськ, Іваничівський р-н., Волинська обл., 
запис від 18. 07. 2020. 
6 Щоденник П. Естріна за 1966-1988рр. (рукопис). 
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шахти № 1 Л. Сердюк, лаборантка енергопоїзда Н. Малиніна та інші1. В 1965 р. створено при Палаці 
культури шахтарський хоровий ансамбль, яким керував Є. Шенюк. В хоровому ансамблі брали участь 
70 шахтарів2. Станом на 1972 р. в Нововолинську діяло два народних драматичних театри, народна 
чоловіча хорова капела, сім танцювальних колективів, 87 вокальних ансамблів і груп, 14 духових і 
п’ять естрадних оркестрів, які в собі об’єднували більше двох тисяч учасників художньої 
самодіяльності3. 

Серед гірників працювали талановиті митці. Відомим в місті був художник-пейзажист і 
електрослюсар шахти № 4 С. Кожуховський. На його картинах відображалася мальовнича природа 
Волинського краю. Однак найбільшу кількість картин присвячено життю шахтарів4. Бували серед 
шахтарів і поети. Любив писати про місто Нововолинськ і будні шахтарської праці головний 
економіст шахти № 3 П. Естрін: 

 

«Здесь каждая улица, площадь и дом, 
Здесь все – в этом городе – в сердце моем 
И встречу, предчувствуя, сердце стучит! 
Гляжу – появился в чернилах ночи- 
Гора фейерверком, пылающих искр, 
Мой город трудящихся – Нововолынск!»5. 

 

На промислових підприємствах фізична культура і спорт відігравала важливу роль, адже 
заняття спортом сприяло підвищенню продуктивності праці, скороченню втрат робочого часу через 
хвороби і виробничий травматизм. Тому на волинських шахтах із початком їх будівництва  
в 1950–1951 рр. організовувались спортивні колективи і гуртки. Гірники активно брали участь 
у спортивних змаганнях – спартакіадах. Спартакіади профспілок робітників вугільної 
промисловості проводились в три етапи: перший – внутрішньоколективний, другий – міська 
спартакіада, третій – участь в обласній спартакіаді. Так, в літній спартакіаді профспілок 1961 р. 
у ході проведення трьох етапів прийняло участь 5627 осіб з 12 видів спорту. Збірна команда 
міськкому профспілки вугільної промисловості, виступаючи у фіналі обласної спартакіади 
профспілок, з 12 видів спорту в загальнокомандному заліку зайняли перше місце, за що були 
нагороджені кубком і грамотою Облпрофради. Спортсмени-шахтарі з 12 видів спорту виграли сім 
перших місць, чотири других, і одне третє місце. Високих результатів шахтарі-спортсмени досягли 
завдяки підготовці, яку надали інструктори: А. Щур – з волейболу і баскетболу серед жінок, 
Є. Печкуров – з класичної боротьби, М. Шекель – з волейболу, Д. Радійчук – з легкої атлетики, 
М. Бенецький – з важкої атлетики та інші6. 

На промислових підприємствах фізична культура і спорт, відігравала важливу роль, адже 
заняття спортом сприяло підвищенню продуктивності праці, скороченню втрат робочого часу через 
хвороби і виробничий травматизм. Тому, на волинських шахтах із початком їх будівництва  
в 1950–1951 рр. організовувались спортивні колективи і гуртки. Гірники активно приймали участь 
в спортивних змаганнях – спартакіадах. Спартакіади профспілок робітників вугільної 
промисловості проводились в три етапи: перший – внутрішньоколективний, другий міська 
спартакіада, третій – участь в обласній спартакіаді. Так, в літній спартакіаді профспілок 1961 р. 
в ході проведення трьох етапів прийняло участь 5627 осіб з 12 видів спорту. Збірна команда 
міськкому профспілки вугільної промисловості виступаючи в фіналі обласної спартакіади 
профспілок з 12 видів спорту в загальнокомандному заліку зайняли перше місце, за що були 
нагороджені кубком і грамотою Облпрофради. Спортсмени-шахтарі з 12 видів спорту виграли – сім 
перших місць, чотири – других, і одне третє місце. Високі досягнення шахтарі-спортсмени досягли 
завдяки підготовці, яку надали інструктори: А. Щур – з волейболу і баскетболу серед жінок, 
Є. Печкуров – з класичної боротьби, М. Шекель – з волейболу, Д. Радійчук – з легкої атлетики, 
М. Бенецький – з важкої атлетики та інші7. 

 
1 Євсеєнко, І. (1955, 12 червня). Так відпочивають наші гірники. Радянська Волинь, 3. 
2 Бойко, І. (1965, 7 лютого). Шахтарський хоровий ансамбль. Радянська Волинь, 2. 
3 Берекета, Б. (1972, 2 грудня). Місто шахтарської доблесті. Радянська Волинь, 3. 
4 Малиновський, О. (1980, 29 березня). Гірник-художник. Колос, 2. 
5 Щоденник П. Естріна за 1966-1988рр. (рукопис). 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-2012, Оп. 1, Спр. 243, Арк. 96-98. 
7 Державний архів Волинської області, ф. Р-2012, оп. 1, спр. 243, арк. 66, 96-98. 
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Долучались шахтарі-спортсмени і до зимових спортивних змагань. В 1960 р. на Лисій горі, біля 
с. Грибовиця, шахтарі-лижники шахт №№ 6, 8 і 4, провели змагання на першість міста в лижному 
спорті. В період зимового спортивного сезону 1962–1963 рр. Радами колективів фізкультури і 
міською Радою ДСТ «Авангард» було проведено по лижному спорту двічі масовий крос, змагання 
на першість міста по лижному спорту, лижну естафету по вулицях міста, змагання на першість міста 
по ковзанах і три товариських іногородні зустрічі по хокею з м’ячом із командами міст Луцька і 
Володимир-Волинська1. 

Полюбляли гірники рибалку. Адміністрації шахт часто організовували змагання із спортивної і 
підводної риболовлі на озері Світязь, або річці Західний Буг. Серед настільних ігор поширеними були 
доміно, шахи і шашки, які грали часто у дворах житлових кварталів2. Азартною грою, в яку грали 
більшість гірників була картярська гра ‒ «підкидний дурень»3. 

Отже, повноцінне харчування, відпочинок, участь у художній самодіяльності і активне 
спортивне життя стали невід’ємними частинами повсякденності шахтаря в радянський час. Краще 
фінансове становище шахтарської верстви серед робітників промисловості СРСР сприяло вищому 
матеріальному забезпеченню їх родин. Вони купували якісний одяг, побутову техніку, автомобілі та 
інші повсякденні речі, які покращили побут шахтаря. В силу своєї важкої професійної діяльності 
харчувались гірники передусім калорійними стравами. Після роботи і на час відпусток гірники 
відпочивали як у межах міста Нововолинська де відвідували культурні заклади так і за його межами 
(на природних об’єктах Волині). Спортивна і художня самодіяльність також становили невід’ємну 
частину життя шахтаря. 
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The author analyzes the publications in the press of the Ukrainian diaspora, especially in Svoboda 
newspaper, which were printed after  the USA government had officially  recognized  the USSR. 
Establishing of international relations between these states in October 1933 caused a new wave 
of  articles  about  the  Holodomor  of  1932–1933.  The  Ukrainian  diaspora  tried  to  convince  the 
government and the President of the US that the Communist Party, led by Stalin, had organized 
an artificial famine in the Ukrainian SSR and the Kuban in order to destroy the Ukrainian farmers. 
Most  publications  were  printed  in  English,  as  their  target  audience  was  American  public  and 
political figures who could influence international relations or the actions of Congress. The articles 
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Ukrainian farmers, press of diaspora. 

In October of 1933, the USA started to establish the relations with the USSR. Such actions caused 
outrage among the Ukrainian diaspora; therefore, Ukrainian community organized meetings of protest and 
called on President F. D. Roosevelt to pay attention to the Holodomor, artificially created 
by the Communist Party authorities, led by J. Stalin. From the end of 1933 and 1st half of 1934, the articles 
in the diasporian newspapers were aimed to demonstrate real situation of Ukrainians in the USSR to 
American political elite. A number of such reports caused concern among some congressmen, who began 
to demand explanations from Soviet representatives in the US. As a result, a dispute began; it was actively 
covered in Svoboda newspaper. The articles in diasporian press of the Holodomor years need detailed 
study, because only some newspapers were considered in the works of Papuha 1, Kovalchuk 2, and 
Marochko 3. That is why the aim of this paper is to analyzed the reports in Svoboda newspaper and reveal 
the purposes of these publications. 

On May 10, 1934, Svoboda published the report about the meeting of the Committee for Aid to the 
Starving 4. The authors of the article Dr. N. Prokopovych (Head of the Committee), P. Avramenko, 
Yu. Yarema, S. Abrahamovska, Z. Lysiuk, E. Kuziv, M. Hrebenetska, and A. Zyblykevych stressed that 
Ukrainians needed the food at the moment, that this was their last hope. Committee appealed to every 
indifferent to make an effort and collect food at least for those who are still alive. Congressman Hamilton 
Fish (Roosevelt’s main opponent) also joined the initiative. He proposed offered Soviet government food aid 
for the starving. Hamilton Fish introduced a resolution in the US House of Representatives. The appeal was 
published on the first page of Svoboda on June 2, 19345. Congressman wrote that the USSR government had 
used famine as a tool to exterminate Ukrainians and killed millions. Traditionally, the US defended human 

 
1 Папуга, Я. (2018). Змова мовчання. Ставлення Заходу до Голодомору. Київ, 228. 
2 Ковальчук, О. (2009). Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: 
інформативні аспекти. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика, 15, 377-400. 
3 Марочко, В. (2003). Зарубіжні документальні видання. Голод 1932–1933 років в Україні: причини та 
наслідки. Київ: Наукова думка, 72-81. 
4 Допоможім голодуючим на Великій Україні (1934). Свобода, ч. 112, 14 травня. svoboda-news – електронний 
архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
5 Resolution relative to famine in Ukraine (1934). Свобода, ч. 128, 2 червня. svoboda-news – електронний архів 
газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
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rights and freedoms, so Fish proposed to appeal to the Soviet Union and call on the communist government 
to help to fight hunger and prevent obstruction of receiving the famine relief aid from abroad. The House of 
Representatives forwarded the Resolution to the Committee on Foreign Affairs. Back in October 1933, 
Hamilton Fish received a Memorandum from the Association of Ukrainian Organizations in America, which 
became the basis of the Resolution 1. Representatives of the diaspora tried to draw attention to the Holodomor, 
because at that time diplomatic relations with European countries had been established. 

In 1934, American politician actively replied to the reports about the Holodomor. For example, Herman 
P. Kopplemann (Representative from Connecticut) reacted to the pamphlet of Ukrainian National Women’s 
League (based on the Memorandum of Ukrainian Organizations of the United States). He sent the pamphlet 
to the commissar for foreign affairs M. Litvinoff. He replied, 

“…thank you for drawing my attention to the Ukrainian pamphlet. There is any amount of such 
pamphlets full of lies circulated by counter-revolutionary organizations abroad, who specialize in the work 
of this kind. There is nothing left for them to do but to spread false information or to forge documents. 
However, I am instructing Mr. Skvirsky in Washington to supply you with data on the real situation in 
Ukraine.” 2. 

A month later, Congressman Kopplemann received a letter from the USSR Consul in the USA 
Skvirsky. The latter wrote, that the population of Ukraine is 30 million (during the recent year of the five-
year-plan, e. g. during 1930, population number increased for 2%), the death rate is lower than in the times 
of the Russian Empire, the number of children in schools tripled. Ukrainian language is used in schools, 
theatres, literature, which was forbidden in Tsarist times. Consul Skvirsky stressed that pamphlet of 
Ukrainian National Women’s League does not contain enough facts. He claimed, that it was better to 
believe the correspondent of The New York Times in the USSR – Walter Duranty, who wrote, that three to 
four million people died not only n Ukraine, but also at the territory of Northern Caucasus and Lower 
Volga. Duranty also claimed, that the harvest had been lesser, but there was no famine. Along with these 
publications, there also was the John Bichum’s article, where he refuses the famine; however, he had never 
been to Ukraine. Skvirsky noted, that the authors of the pamphlet used the information from Dilo 
newspaper, based in Lviv, and at that time Lviv was not Ukraine, but the territory of Poland. Also, 
according to Skvirsky, bourgeois representatives, former wealthy landowners used the newspaper for 
propaganda of their ideas. The USSR Consul called on Kopplemann to believe two authoritative journalists, 
and not one bourgeois newspaper 3. Both Litvinoff’s answer and Skvirsky’s reply denied the Holodomor. 
They presented Ukrainian National Women’s League and Memorandum of the United Ukrainian 
Organizations in the United States as counter-revolutionary sentiments. By bribing journalists, spreading 
false information about the food situation in the USSR, and accusing the Ukrainian diaspora of being the 
bourgeois counter-revolutionary elements, the Soviet authorities denied and concealed the truth about the 
Holodomor. To refute Litvinoff’s and Skvirsky’s letters, on June 10, 1934, Svoboda published the article 
about folding of Ukrainization, extermination of Ukrainian intelligentsia. It explained, where and why is 
now Lviv, who published Dilo, why the number of schoolchildren in the USSR had increased (because 
Communist ideology had been mainly taught at school, and “obedient to law” citizens had been educated) 
4. Many Ukrainians who lived outside the USSR wrote letters or articles into the newspapers to help their 
relatives or average Ukrainians, as they died en masse from famine. Of course, Ukrainians from Western 
Ukraine, which was a part of Poland, reacted immediately. Main sources of information were the 
testimonies of those who managed to escape, letters to the relatives who lived abroad, notes of foreign 
correspondents who traveled across Ukraine. First civil committee for aid to the Starving was created in 
the Western Ukraine. Afterwards, this idea became popular among Ukrainian immigrants to France, 
Germany, USA, and Canada. Later, the Metropolitan of the Greek Catholic Church Andrey Sheptytsky 
wrote an appeal, where he described the horrors in Ukraine. Ukrainians from all over the world called on 
to organize the aid for hungry people – it was their common goal. In the largest cities of the US (Boston, 
New York, Cleveland, Chicago, Detroit, Syracuse, Cambridge), anti-Soviet meetings organized 

 
1 Резолюція про голод на Україні (1934). Свобода, ч. 128, 2 червня. svoboda-news – електронний архів газети 
«Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
2 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 134,  
9 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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by Ukrainian diaspora were held. 1 The reports described, how European states tried to organize relief 
for Ukraine, and how the Holodomor question was raised in the League of Nations (for example, an appeal 
of the Minister of Foreign Affairs of Norway L. Mowinckel and the reports of the head of Congress 
of National Minorities Dr. Ammende). To prove the fact of the Holodomor, Svoboda published the excerpts 
from different US and European newspapers 2: 

– The Montreal Daily Herald (1933, April 25) described homeless children, who had escaped from 
the villages because of food absence and begged for food at railway stations: 

– Detroit News (1933, September 2) published a letter which told, that Ukrainians had to eat 
absolutely everything (livestock, dogs, cats) because of food absence, and in fall people died en masse; 

– Le Matin (1933, August 30, Paris) printed the story of the trip of two Ukrainians, who were the US 
citizens, to the Ukrainian SSR; after this article had been published, all French liberal press tried to study 
the life circumstances in Ukraine; 

– The New York Times (1933, August 29) included an article about the same two Ukrainians, 
especially their reports about Kyiv, where they had seen swollen people who barely walked; 

– The Manchester Guardian (1933, September 13) published the testimonies of the escapee from 
the Ukrainian SSR, who claimed that the famine had been artificial, and it had started in 1932, when 
the Soviet government took away all the grain from farmers; 

– Bund Mlodych (1933, January 20, Warsaw) contained an article of Richard Wrah, who claimed, 
that 12 million people throughput the USSR had died, and about 3 million had been exiled; 

– Forwaerts (1933, December 27, New York) published G. Lang’s article “What I saw and heard 
in the villages of Ukraine”, in which the author described devastated Ukrainian villages, half-abandoned 
because of the policy of the Soviet government, where traditional songs no longer sounded. He affirmed, that 
Soviet authorities had forbidden foreign correspondents to travel in the Ukrainian SSR; 

– Answers (1934, February 24 and March 3, London) published the depiction of the trip of 
W. Williams (businessman and journalist) to the USSR. He read much about the Holodomor; therefore, he 
decided to go to the USSR himself. The article was called “Why Russia is Hungry”. His article began with 
an explanation, why famine is impossible in the 20th century, and that all countries unite to organize the 
aid for the hungry. However, the situation in Ukraine, part of the USSR, which collected “the biggest wheat 
crop for fifty years” (as cited in Svoboda, 1934, June 13), is different. When W. Williams checked into 
a hotel, a chambermaid said to him, “"Only the strong will see the next summer’s sun.” When he sat 
in a train, he talked to a German engineer from Kharkiv; the latter said that the famine is everywhere, 
but Williams did not believe him. Then they decided to ask a conductor; he answered, that his daughter 
died of hunger several months ago. At first, the author of the article could not understand why the world 
community does not organize the relief. Later, after travelling across all of Ukraine, he realized that the 
engineer had not lied to him, because everyone was talking about one thing: where to get bread. People 
died near the roads, swollen from hunger. In Donetsk, W. Williams managed to talk to a railway worker. 
This man said that he hopes to survive this famine, but he saw 20–25 dead bodies on the street of the 
neighboring village every day. During the conversation, the railwayman constantly looked around, so that 
no one would eavesdrop on them. The author mentioned that the state of workers at plants and factories 
was a bit better, but they received the amounts of food exactly enough to stay alive. A powerful memory 
of the traveler was a case in a restaurant, where a homeless girl was gathering the crumbs of food after one 
of the visitors. She was terrified and ran away immediately. At the city market, he saw a boy who was 
picking the eggshells from the dirt. A bands of homeless children appeared in the cities; the parents left 
them there on purpose, hoping they would survive there. According to the traveler, there were about 
18,000 such homeless in Kharkiv only. GPU units were trying to catch them 3. When W. Williams checked 
into a hotel, a chambermaid said to him, “"Only the strong will see the next summer’s sun.” When he sat 

 
1 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 135,  
11 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18). 
2 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 136,  
12 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода».<http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18). 
3 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 137,  
13 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18) 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 28

in a train, he talked to a German engineer from Kharkiv; the latter said that the famine is everywhere, but 
Williams did not believe him. Then they decided to ask a conductor; he answered, that his daughter died 
of hunger several months ago. At first, the author of the article could not understand why the world 
community does not organize the relief. Later, after travelling across all of Ukraine, he realized that the 
engineer had not lied to him, because everyone was talking about one thing: where to get bread. People 
died near the roads, swollen from hunger. In Donetsk, W. Williams managed to talk to a railway worker. 
This man said that he hopes to survive this famine, but he saw 20–25 dead bodies on the street of the 
neighboring village every day. During the conversation, the railwayman constantly looked around, so that 
no one would eavesdrop on them. The author mentioned that the state of workers at plants and factories 
was a bit better, but they received the amounts of food exactly enough to stay alive. A powerful memory 
of the traveler was a case in a restaurant, where a homeless girl was gathering the crumbs of food after one 
of the visitors. She was terrified and ran away immediately. At the city market, he saw a boy who was 
picking the eggshells from the dirt. A bands of homeless children appeared in the cities; the parents left 
them there on purpose, hoping they would survive there. According to the traveler, there were about 
18,000 such homeless in Kharkiv only. GPU units were trying to catch them1. In the beginning, the author 
first thought that these children were placed at homes or into the orphanages, but his acquaintance told him 
that those youngsters were sent away from the cities, so they had not been able to return. He also told that 
once several wagons had been forgotten I the siding, and when they had been found, there had been no one 
alive in them.2 W. Williams was not average tourist or journalist; that is why he saw what the Soviet 
government was covering. Due to his communication with locals, he received reliable information. Along 
with data about homeless children and mass deaths, the author heard about the cases of cannibalism. 

The statistical data in the article by W. Williams should be considered separately3. He claimed that no 
one knows the exact number of the dead, as the doctors also worked for Soviet government; therefore, they 
either did not report about the dead, or wrote false death causes (the most popular formulas were “exposure” 
or “weak heart”). Officially, no one in the USSR died of hunger, but the Russians, who did not starve, were 
arguing about how many victims there were: 10 or 15 million. In his article, W. Williams concluded, that the 
famine was neither a catastrophe nor a cataclysm, but a man-made famine4. Despite in the last year (1932) 
the biggest harvest for the last 50 years was collected in the USSR, people were still afraid of hungry death. 
W. Williams noted that in 1933, the grain had not been collected from the fields, since many Ukrainian 
farmers were killed, some were deported. That is why workers from the cities were sent to the villages to 
work instead of farmers5. These workers were not fed enough, they were not given enough bread, because 
the “law of five ears of grain” was used towards them. It was forbidden to give the grain away; all collected 
harvest was sent to granaries. The Soviet government decided which percentage of brain they would return 
only after the harvesting. According to author’s data, grain was often rotting, as there were no horses to carry 
it (or they were killed during collectivization, or they were eaten during the famine). However, even the 
collected harvest would have been enough to prevent famine. The traveler heard the talks of locals, who 
claimed that to sell grain is more important to the Soviet government in order to get money for industry 
development. W. Williams spoke with the intelligentsia representatives the names of whom he did not 
mention. One of his informants said that whole harvest of 1932 was sent to meet the needs of the Red Army, 
but some Communists planned to continue famine in 1933; the other thought that the famine was indeed 
artificially created. British agricultural expert, whom the author accidentally talked to, believed that the 
famine is convenient to the Soviet authorities to make farmers think not about organizing of riots and 
rebellions, but about food searching. W. Williams agreed with both his informants and British expert6. 
Howsoever, he did not understand why the Soviet government had not taken any steps to alleviate famine 
and had even refused the relief international organizations proposed. 

 
1 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 137,  
13 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18) 
2 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 138,  
14 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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In 1933, writer and traveler C. Wells published his book “Capoot”, where he described his trip through 
Ukraine1. During their journey, Wells and his wife did not hear the news about the Holodomor. Wells noted 
that Ukraine is granary of Russia, but the further they traveled, the less food there was. Everywhere people 
were wandering and watching the train go. The houses were ruined; farming tools laid everywhere. Fields 
were covered by weed. At the stations, the travelers saw little children eating grass. Mrs. Well noted in her 
diary, “Poverty, filth, disease and hunger everywhere!” She wrote about the women in rags who lay near 
the roads with their children in their hands, who sucked empty breasts of their mothers. The author described 
a girl or a woman whose body looked like she was ten, but her face looked like 30-year-old2. It was later 
when the couple understood that the famine was caused by the Soviet government policy. 

Ukrainian diaspora asked to disseminate the text of the Memorandum, to send it to the senators of every 
state with the call to organize food aid, since some farmers were starving in 1934 as well3. Later “Famine 
in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States” together with the US 
Congress Resolutions was published as a brochure. One was able to buy it for 25 cents4. It is important that 
the articles on the cycle “Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United 
States”, published in Svoboda from June 9 to June 16, 1934, were printed in English, while other parts of the 
issues remained in Ukrainian. This proves that the target audience of these reports was the US citizens who 
did not know Ukrainian and did not know Ukrainian. Through such articles the diaspora tried to convey the 
truth to the Americans, who would be sympathetic to the fact that Ukrainians opposed the recognition of the 
USSR and the establishment of friendly international relations. The Memorandum collected key theses about 
the Holodomor, which were confirmed by articles by foreign travelers and journalists. 

1934 was a key year for informing the world about the Holodomor for one more reason – at that time, 
American correspondent William Henry Chamberlin returned to the USA from the USSR, where he had been 
staying since 1922. There he worked for Christian Science Monitor and Manchester Guardian. The journalist 
went to the USSR as Soviet ideology sympathizer, but after having lived in the USSR for some time, he 
changed his mind, which is proven by his book Russia’s Iron Age. It contains the chapter about the 
Holodomor, where it is stressed that the famine was a political tool the Bolsheviks intentionally used to break 
the resistance of the Ukrainian farmers to the system5. After he had returned to the USA, Chamberlin 
published a range of articles about the Holodomor in Christian Science Monitor. At the end of 1933, when 
the ban for journalists to travel through the USSR was lifted, the correspondent managed to get into the 
Ukrainian SSR. In his reports and book, he described what he saw then. The diaspora press, in particular the 
Svoboda newspaper of June 7, 1934, also published information about V. H. Chamberlin and his messages6. 
The article said that Chamberlin described the Soviet government’s denial of the famine and its attempts to 
silence it. At first, they did not want to let the correspondent into the Holodomor territory, but later, under 
pressure from the world community, they let him travel, putting an attendant next to him. They tried to take 
the journalist to specially prepared village houses, where portraits of Kalinin, Stalin or Lenin hung on the 
walls. Their inhabitants claimed there was no famine. In Zhuky village (15 km to the north from Poltava), 
Chamberlin himself decided to enter one of the houses, where the attendant did not invite him to come7. 
In this house, a 15-year-girl sat alone. She told that her mother and four siblings had died from famine 
in winter, and only her father was alive then. After such Chamberlin began to visit peasants’ homes on his 
own and communicate with Holodomor eyewitnesses. Due to the farmer’s testimonies and analysis 
of the reports in the Soviet press, the journalist made a consequence that a man-made famine was created 
in the Ukrainian SSR and that it was organized by Soviet government. However, party leaders claimed that 

 
1 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 136,  
12 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf>  
(2019, January, 18). 
2 Ibid. 
3 Резолюція про голод на Україні (1934). Свобода, ч. 140, 16 червня. svoboda-news – електронний архів газети 
«Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
4 Меморіял у справі голоду на Україні (1934). Свобода, ч. 143, 20 червня. svoboda-news – електронний архів 
газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
5 Онацький, Є. (1967). Чемберлен. Українська мала енциклопедія: 16 кн. Буенос-Айрес, 8, 2045 
6 Розкрита большевицька брехня про голод на Україні (1934). Свобода, ч. 132, 7 червня. svoboda-news – 
електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> (2019, January, 18). 
7 Famine in Ukraine. Memorandum of the Ukrainian Organizations of the United States (1934). Свобода, ч. 140,  
16 червня. svoboda-news – електронний архів газети «Свобода». <http://svoboda-news.com/svwp/pdf> 
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the cause of famine was disobedience of kulaks, who refused to work in collective farms. According 
to the correspondent, four to five million people died in 1932–33. He crossed the Ukrainian SSR from 
the southeast to the northwest, and at every station, he heard farmers’ stories about the Holodomor1. 
Chamberlin did not consider drought or any other natural disaster as cause of famine, since collected harvest 
had been enough to feed everyone. Nevertheless, towing brigades were confiscating literally everything, even 
the grain the farmers tried to hide at home. Subsequently, the Soviet government provided "food aid", but 
individual farmers were left to fend for themselves in order to for fear of starvation drive them to work on 
collective farms, where public canteens were established at the end of 1933 2. Chamberlin compared 
the situation of the Ukrainian farmers in 1921 and in 1932–1933 and came to the conclusion that in the 1920s, 
the farmers were the force strong enough to force the government to make concessions and move to a new 
economic policy, but in the 1930s, the Soviet government had a stronger position and managed to subdue the 
Ukrainians by famine 3. Journalist W. Chamberlin was one of the few who tried to tell the truth about the 
Holodomor to the world, risking his career and status. He was not afraid to publish articles about what he saw 
while traveling in Ukraine. 

Therefore, the hopes of Ukrainian diaspora for the USA support in the struggle with propagandistic 
campaign of the Holodomor denial failed. International relations of the 1930s dictated the new rules and 
divided the world into two camps. When Germany was strengthening its forces in Europe, and the danger of 
growing Japan influence, the USA had to get a support of the USSR Communist totalitarian regime. Such 
actions caused dissatisfaction of the part of the Ukrainian diaspora, as 1933 was a climax of the Holodomor, 
organized by the occupational authorities at the territory of Ukraine. Attempts of Ukrainian community to 
influence the governmental decisions regarding normalization of the relations with the USSR did not give 
any results. Nevertheless, organized meetings of protest in different states attracted the attention of the 
American press and the society in general, and had a positive impact onto the awareness of the genocide 
of Ukrainians. The establishment of international relations between the US and the Soviet Union prompted 
a series of new publications on the Holodomor in the Svoboda newspaper in the first half of 1934. These 
articles, unlike all previous, were published in English; their target audience were average Americans and the 
US politicians, for example, H. Fish and Herman P. Kopplemann, who supported the diaspora and tried 
to organize the food relief or get the explanations of the Soviet leaders. These reports in the 1934 newspapers 
were more general; they summed everything up, briefly described the Holodomor and added the main theses 
of American and European newspapers, which wrote about it earlier. 
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ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В.Ф. НІКОЛАЄВА (1889–1973)  
У РОЗБУДОВУ СУХУМСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА 

The  author  has made  an  attempt  to  recreate  the  achievements  of  Professor  V.F.  Nikolaev  as 
Deputy Director of the Sukhum branch of All‐Union Crop Production by applying general scientific 
and historical methods and historiographic analysis. It is established that V.F. Nikolaev carried out 
active organizational activities for the development of the institution. Among the achievements 
of the scientist there is the preparation of a report on the generalization of all the great work that 
was carried out by the Sukhum branch in 1926–1932. Thanks to these materials, it is possible trace 
the history of the Foundation and the first years of the institution’s activity. A detailed analysis of 
the  results  shows  that  V.F.  Nikolaev  managed  many  areas  of  research  in  the  branch.  It  is 
established that 1927–1938 was the most fruitful period of scientific and organizational activity of 
V.F. Nikolaev  in the field of subtropical crop production,  in particular,  the scientist studied the 
cultivation of such plants as papaw, acacia, guayule, eucalyptus etc. 
Keywords: V.F. Nikolaev, Sukhum branch of the All‐Union Institute of Crop Production, 
subtropical crop production, papaw, acacia, guayula, eucalyptus. 

На сучасному етапі зростає кількість наукових розвідок у галузі історії науки й техніки, які 
розкривають внесок окремих постатей, представників різних наукових інституцій у розвиток наукової 
думки. Вагоме місце в історії як вітчизняних ботанічних установ, так і зарубіжних, відіграв свого часу 
знаний фахівець субтропічного рослинництва, природознавець, активний діяч природоохоронного 
руху та музейної справи Валентин Федорович Ніколаєв (1889–1974). Нами шляхом застосування 
загальнонаукових та історичних методів та джерелознавчого аналізу зроблено спробу відтворення 
здобутків професора В.Ф. Ніколаєва на посаді заступника директора Сухумського відділення 
Всесоюзного інституту рослинництва. Аналіз історіографічних напрацювань попередників вказує 
на ту обставину, що внесок В.Ф. Ніколаєва у розбудову цієї установи все ще потребує додаткового 
дослідницького опрацювання. Саме тому це є метою даної роботи. 

У 1894 р. при Вченому комітеті Міністерства землеробства і державного майна Російської 
імперії було організовано Бюро з прикладної ботаніки. У 1917 р Бюро було перетворено у Відділ 
прикладної ботаніки і селекції, в 1924 р. – у Всесоюзний інститут прикладної ботаніки і нових 
культур (ВІПБіНК, з 1930 р. перейменовано у Всесоюзний інститут рослинництва (ВІР), а з 1967 р. 
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носить ім’я М.І. Вавилова, нині Всеросійський інститут рослинництва імені М.І. Вавилова)1. 
Академік М.І. Вавилов очолював установу з 1921 р. до 1940 р., коли був репресований. 

Ще в Бюро з прикладної ботаніки і селекції почали вивчати рослини в різних ґрунтово-
кліматичних зонах. Для цієї мети довелося створювати філії. ВІПБіНК для вивчення світових 
колекцій культурних рослин і для вирішення інших питань рослинництва створив такі відділення: 
1) Полярне відділення (субарктичне, директор І.Г. Ейхфельд) – на Кольському півострові 
за Полярним колом на березі озера Імандра поблизу нового на той час індустріального центру 
апатитових і нефелінових розробок (Хібіногорськ, нині Кіровськ Мурманської області РФ); 
2) Північно-Двінське відділення (директор Ф.Я. Блінов) – у Північному краї поблизу м. Котласа 
(Архангельська область РФ), де детально вивчали культурні рослини всього Північного краю; 
3) Воронезьке відділення в типовому степу (директор Л.І. Говоров) займалося вивченням світового 
різноманіття бобових, вівса і деяких кормових культур; 4) Українське відділення (директор 
М.М. Кулешов) в с. Литвинівки Валківського району Харківської області – у смузі лісостепу; 
5) Північнокавказьке відділення в с. Отрадо-Кубанське Краснодарського краю РФ, де велися 
роботи з пшеницею, соєю, люцерною та іншими культурами; 6) Майкопське відділення 
у передгір’ях Великого Кавказького хребта в зоні лісів з дикорослих плодових дерев (яблуня, 
груша, алича) – для вивчення плодових культур; 7) Сухумське відділення у районі вологих 
субтропіків на узбережжі Чорного моря – для роботи з цитрусовими, евкаліптом, бататом, 
дубильною акацією, ефіроолійними, лікарськими і південними прядильними культурами; 
8) Азербайджанське відділення – у районі сухих субтропіків біля м. Баку (Азербайджанська 
Республіка); 9) Середньоазійське відділення в Ташкенті (Республіка Узбекистан); 10) Туркменське 
відділення в м. Кара-Кала (нині м. Махтумкули, Республіка Туркменістан); 11) Далекосхідне 
відділення – близько Владивостока (РФ)2. 

Для реалізації наукових проектів М.І. Вавилова як директора ВІПБіНК було створено 
відділення, станції та опорні пункти, на яких вперше розпочалося поглиблене вивчення значної 
кількості сортів сільськогосподарських культур. Таким чином вперше у світовій біологічній науці 
було впроваджено вивчення зміни ознак та властивостей рослин залежно від зміни умов оточуючого 
середовища. Разом з тим, ВІПБіНК був єдиною науковою установою у світі, де так усесторонньо, 
на основі передових наукових методів пізнавалася культурна флора земної кулі3. 

У 1925 р. M.І. Вавилов займався відкриттям в Україні наукової філії ВІПБіНК для розмноження 
колекцій польових, городніх та плодових культур. Він запропонував відомому фахівцю у галузі 
рослинництва М.М. Кулешову (1890–1968) (згодом професор, академік АН УРСР) очолити 
Українське відділення ВІПБіНК. У свою чергу останній, формуючи штат цієї установи, восени 1925 р. 
запропонував В.Ф. Ніколаєву, який працював його асистентом на кафедрі часткового землеробства 
Харківського сільськогосподарського інституту, обійняти за сумісництвом посаду лаборанта та 
завідувача бібліотеки станції, на що той погодився. До його обов’язків входило: керівництво посівом 
і спостереження за великою групою, що включала усі зернові (крім кукурудзи), зернобобові та деякі 
технічні культури. Але продовжити роботу вченому завадило загострення хвороби у дружини. За 
порадою лікарів родина Ніколаєвих вирішила змінити клімат і обрала для цього м. Сухум (у 1936–
1992 рр. Сухумі). В.Ф. Ніколаєв звернувся до М.І. Вавилова з клопотанням про можливість свого 
переводу до новоствореної субтропічної дослідної станції. На ім’я директора Українського відділення 
ВІПБіНК М.М. Кулешова дуже швидко надійшла відповідь: «Лаборанта Української станції 
Ніколаєва В. Ф. з 1 квітня ц. р. [1927] перевести на посаду старшого асистента й заступника директора 
Сухумського субтропічного відділення»4. Можна припустити, що академік побачив великий 
потенціал у молодого фахівця, тому не лише погодив переведення, а й просунув лаборанта по 
службовим сходам відразу на дві сходинки вище. 

 
1 Сайт Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова (ВИР). (2020). О нас <http://www.vir.nw.ru/about/> (2020, сентябрь, 09). 
2 Сайт Зооинженерного факультета МСХА (2020). Всесоюзный институт растениеводства. 
<https://www.activestudy.info/vavilov-vsesoyuznyj-institut-rastenievodstva/> (2020, февраль, 16). 
3 Балян, І. В. (2016). Науково-організаційна діяльність М. М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту 
рослинництва (ВІР) (грудень 1925-березень 1933). Історія науки і біографістика, 1 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_3> (2020, лютий, 16). 
4 Николаев, В. Ф. (1987). «Не боги горшки обжигают» Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, 
материалы. Москва: Наука, 242.  
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Як вже зазначалося, у 1926 р. з ініціативи академіка М.І. Вавилова було створено Сухумське 
відділення ВІПБіНК (територія історичного регіону Абхазія, нині самопроголошена Республіка 
Абхазія, держава з обмеженим визнанням на території Грузії), перейменоване згодом у Всесоюзний 
інтродукційний розплідник субтропічних культур ВІР. Вибір місця в Абхазії визначався тим, що 
клімат і ґрунт тут більш типові для всієї зони вологих субтропіків Чорноморського узбережжя 
Кавказу і розведення субтропічних рослин має, в перспективі більш широкі можливості. 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови Чорноморського узбережжя Абхазії дали можливості 
ввести в культуру багато субтропічних рослин з Китаю, Японії, Середземномор’я та Австралії, де 
кліматичні умови за деякими показниками близькі до сухумських. Ці рослини не тільки добре 
ростуть, плодоносять, але часом дають і рясний самосів, що говорить про високий ступінь 
пристосованості видів, форм і сортів у нових для них умовах проживання. Інтродукційний розплідник 
зіграв важливу роль і в тому, що за порівняно короткий термін в Абхазії була створена абсолютно 
нова галузь рослинництва – субтропічне сільське господарство. 

Для розгортання робіт Сухумське відділення ВІПБіНК у 1926 р. отримало поблизу м. Сухуму 
ділянку землі площею 30 га, що раніше належала меценату і засновнику Сухумського дендропарку 
М.М. Смецькому (1852–1931). У 1928 р. додатково до цієї ділянки відведено ще близько 65 га. 
Центральне відділення станції розташоване на околиці стародавнього третинного плато, в даний час 
сильно розмитого і перетвореного в низку довгих денудаційних хребтів. У гірській частині найвища 
точка (вершина пагорба) досягає 140 метрів над рівнем моря1. 

До основних завдань Сухумського відділення, згідно з матеріалами В.Ф. Ніколаєва, входило: 
а) інтродукція, вивчення і первинне випробування плодових, технічних кормових, декоративних і 
інших рослин з різних країн земної кулі, близьких за своїми кліматичними умовами до радянських 
субтропіків; б) вивчення асортименту субтропічних рослин, вже введених у культуру в радянських 
субтропіках і їх господарська оцінка; в) первинне розмноження найбільш цінного матеріалу і 
постачання його дослідним установам і радгоспам для подальшої роботи; г) отримання нових форм 
субтропічних культурних рослин шляхом відбору і гібридизації, з подальшим виділенням і 
розмноженням найбільш цінних; д) виявлення та вивчення дикорослих рослин Кавказу, що можуть 
бути взятими в культуру і з’ясування їх природних ресурсів; е) вивчення расового і сортового складу 
культур з особливою вимогливістю до тепла і тривалого безморозного періоду та проведення з ними 
основних робіт зі схрещування (міжвидове і міжсортове); ж) консультування місцевих організацій 
з усіх питань, пов’язаних з роботою відділення. 

Відділення розмістилося майже в середині вузької смуги радянських субтропіків з досить 
теплими кліматичними умовами (абсолютний мінімум за багаторічними даними не нижче -11,6 °С 
в дуже рідкісні роки, а зазвичай не нижче -5–6°С у рік на кілька годин) і різноманітним рельєфом 
місцевості (від 3 до 150 м. над рівнем моря). У складі отриманої території вже був один з кращих 
парків на узбережжі (Сухумський дендропарк М.М. Смецького) з великим видовим розмаїттям 
пальм, хвойних, евкаліптів тощо2. 

У підсумковій статті про роботу установи В.Ф. Ніколаєв вказував, що першим завданням 
Відділення було інтродукувати максимальну кількість видів і сортів основних субтропічних культур 
з різних частин світу. Це здійснювалося двома шляхами: а) випискою або обміном матеріалу 
з відповідних країн і б) спеціальними експедиціями ВІР у ці країни. Після шести років роботи 
Відділення обома шляхами і експедиціями Кавказом вдалося накопичити величезний сортовий і 
видовий матеріал, що становив у 1932 р. понад 35.000 номерів. До цього переліку входили колекції 
таких культур, як помаранчеві (до 500 номерів), евкаліпти (понад 400 номерів), акації (понад 
400 номерів), рамі (до 35 номерів), герань, батат (до 250 номерів), цукрова тростина, хурма, дикі 
плодові Кавказу (понад 13000 номерів) тощо. Експедиціями ВІР охоплені такі країни, як Японія, CШA 
(Флорида і Каліфорнія), Мексика, Гватемала, Колумбія, Перу, Чилі, країни Середземномор’я, Ефіопія, 
Туреччина, Індія, острови Куба, Цейлон (Шрі-Ланка), Ява. Широким експедиційним обстеженням 
у межах Кавказу і його Чорноморського узбережжя були охоплені дикі плодові, дубильні, 
каучуконосні, лікарські, ефірно-олійні та декоративні рослини, а з культурних – помаранчеві, хурма, 
фейхоа, евкаліпти, пальми, камфорне дерево, лавр, паркові екзоти. Паралельно з інтродукційною 

 
1 Николаев, В. Ф. (1932). Влажные субтропики СССР и работа Сухумского отделения ВИР. Социалистическое 
растениеводство, 1, 61.  
2 Николаев В. Ф. (1932). Влажные субтропики СССР и работа Сухумского отделения ВИР. Социалистическое 
растениеводство, 1, 60.  
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роботою почалася і робота з відбору найбільш цінних форм у різних рослин, а також широка 
гібридизація основних культур (помаранчеві, герань, батат). 

Для попереднього догляду за рослинами і збереження деяких їх на зиму було збудовано 
2 оранжереї, 2 великі ґрунтові сараї і 9 парників, а для технічної оцінки рослин організовані ефірно-
олійна, дубильна і текстильна лабораторії 1. 

Основним завданням дослідної станції в перші роки її роботи було залучення великого 
матеріалу культурних рослин з субтропічних і тропічних країн земної кулі і південних районів СРСР 
з детальним вивченням його практичної придатності і цінності та подальшим біологічним 
дослідженням. 

У колективі працювало 2 доктори наук, 8 кандидатів сільськогосподарських і біологічних наук, 
1 старший науковий співробітник, 15 молодших наукових співробітників без наукового ступеня 
та 37 лаборантів. На станції проходили курс очної та заочної аспірантури 10 осіб і 6 здобувачів. 
Станція мала науково-технічну бібліотеку, у фонді якої було 30751 книга. 

Першим директором Сухумського відділення ВІПБіНК був селекціонер, садівник, професор 
М.Д. Костецький (1873–1948). У Сухумському відділенні починали наукову діяльність молоді 
науковці, які згодом досягли значних наукових висот: Л.І. Рубцов (1902–1980), згодом професор, 
завідувач відділу дендрології і паркознавства Центрального республіканського ботанічного саду 
АН УРСР, автор проекту і керівник будівництва київського Саду бузків; М.В. Смольський (1905–
1976), згодом академік АН Таджицької РСР і АН Білоруської РСР, директор Центрального 
ботанічного саду АН БРСР (1955–1976); А.Л. Тахтаджян (1910–2009) – на той час лаборант, згодом – 
академік АН СРСР, директор Ботанічного інституту імені В.Л. Комарова АН СРСР в 1976–1986 рр., 
творець нової філогенетичної системи вищих рослин і нової системи ботаніко-географічного 
районування; О.О. Федоров (1906–1982), згодом член-кореспондент АН СРСР, директор Ботанічного 
інституту імені В.Л. Комарова АН СРСР в 1962–1976 рр.; його брат А.О. Федоров (1908–1987), теж 
член-кореспондент АН СРСР та інші. 

У результаті роботи в Сухумському відділенню, за словами М.І. Вавилова, В.Ф. Ніколаєву 
вдалося отримати визнання як одного з кращих знавців субтропічних культур у колишньому СРСР. 
Вчений працював з такими їх георесурсами, як азіміна, акації (які в Радянському Союзі неправильно 
називали мімозою), гваюли, евкаліпти тощо. Надаючи великого значення удосконаленню дикорослої 
та культурної флори Кавказу як центру формування низки культур, академік М.І. Вавилов долучив 
до цього й співробітників Сухумського відділення ВІПБіНК. Зокрема В.Ф. Ніколаєв займався 
спостереженнями плодових рослин Чечні, Інгушетії, Північної Осетії, Кабардино-Балкарії і 
напрацьовував матеріали для монографії, присвяченої кизилу2. 

В.Ф. Ніколаєв виявив великий поліморфізм гваюли, описавши встановлені ним шість 
різновидів та дві її форми. За 9 років В.Ф. Ніколаєв на ділянках субтропічного розплідника дослідив 
понад 30 видів австралійських акацій. Учений виявив види австралійських акацій, які можна 
вирощувати на Чорноморському узбережжі як декоративні рослини та сировину для отримання 
дубильних речовин. Дослідник з’ясував час найбільш інтенсивного накопичення танідів у рослинах. 
В.Ф. Ніколаєв підтвердив також величезне значення сонячного прямого освітлення для накопичення 
дубильних речовин. Учений розробив спосіб для кращого проростання насіння акацій, оскільки вони 
погано витримують пересаджування. 

В.Ф. Ніколаєвим було інтродуковано близько 100 з наявних 250 видів евкаліптів і здійснено 
вивчення їх на вихід ефірної олії. Ученим у співавторстві розроблено метод використання евкаліптів 
у порослевій культурі. Дослідником встановлено, що більшість таких тендітних видів чудово 
відростають від пенька і викидають листя з більшим умістом олії, ніж у листках дорослих дерев. Цей 
спосіб забезпечує отримання цінних ефірних масел у перший рік вирощування листків евкаліпту, 
застосування його механізованого збирання і розведення найтендітніших видів. При ефективному 
способі вирощування це забезпечувало б не лише сировину для внутрішнього споживання, а й 
отримання достатньої кількості олії для вагомого експорту закордон. 

Учений дослідив питання дозрівання плодів азіміни, систематизував дані сортової відмінності 
плодів, провів аналіз плодів азіміни та спостереження врожайності її дерев. В.Ф. Ніколаєв відіграв 

 
1 Николаев, В. Ф. (1932). Влажные субтропики СССР и работа Сухумского отделения ВИР. Социалистическое 
растениеводство, 1, 62. 
2 Николаев, В. Ф. (1987). «Не боги горшки обжигают» Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, 
материалы. Москва: Наука, 243. 
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велику роль у методичному обґрунтуванні дослідів із технології траншейного вирощування 
цитрусових, зокрема лимонів, а також у практичному впровадженні набутих результатів. 

У 1932 р. М.І. Вавилов ініціював складання колективної праці – звіту Сухумського відділення 
з часу його існування. За його баченням робота мала бути складена максимально цікаво, не як 
формальний звіт, а як закінчена по можливості робота1. Враховуючи усі побажання академіка, 
В.Ф. Ніколаєв підготував матеріал, який було опубліковано у вигляді статті «Влажные субтропики 
СССР и работа Сухумского отделения ВИР»2. Автор здійснив масштабну роботу із узагальнення усієї 
великої роботи, яка була проведена Сухумським відділенням з усіх груп рослин, до квіткових включно. 

У публікації В.Ф. Ніколаєв показав результати як всесоюзного значення, так і місцевого, і 
з практичними висновками, з урахуванням їх впровадження в колгоспи і радгоспи. У той же час 
робота автором складена науково, вдало ілюстрована, наведені ботанічні назви, проблеми 
агротехніки, обґрунтовані на власному досвіді, вказана методика вивчення культур. Стаття є 
введенням у вивчення нових культур в умовах вологих субтропіків і в той же час керівництвом. 

Завдяки цій роботі можна відслідкувати діяльність Сухумського відділення і В.Ф. Ніколаєва 
на посаді його заступника за перші 5 років. Зокрема, серед плодових – вдалося встановити наявність 
морозостійких форм лимона, турецького апельсина, знайдено культури цитронів, пампельмусів 
(помело), італійських мандарин, зокрема їх різновид «клементин» тощо. Виділено три форми 
японського мандарину Уншіу. Інтродуковано: мандарини – Dancy, King, Wase, Unshiu; лимони – 
Villafranca, Eureka, Lisbon, Festa di Turca, Ponderosa (цукатний); апельсини – Parson Brown, Magnum 
Bonum (іспанські), Cadena, Valencia, Pineapple, Lue Gim Gong, Jaffa, Joppa (середземноморські), Rubu, 
Maltese, St. Michael, Di Rua Blood (корольки), Washington Navel, Nugget, Dugat (пупкові); грейпфрути: 
Duncan, Marsh’s seedless, Triumph, Ellen, Pernambuco, Mс Carty; кілька сортів кінкану (кумкват), 
гіркого помаранчу, лаймів та ін. Виділено цінні форми японської хурми (Diospyros kаkі), японської 
мушмули (Eriobotrya japonica) и фейхоа (Feijoa selloviana). Проведено роботу з динним деревом 
(папая, Carica papaya), гуаявою (Psidium guajava), аноною (соу-сеп, Annona muricata), страстоцвітом 
(маракуя, Passiflora edulis), а також виноградом, японськими сливами, ліщиновими горіхами 
(фундук), південними сортами яблунь, груш, шовковиць3. 

У роботі з коренебульбоплодами і новими харчовими культурами виведено 200 сортів батату 
(Іротоеа Batatus), проведено досліди з цукровою тростиною (Saccharum officinarum), земляним 
горіхом (арахіс, Arachis hypogoea), земляним мигдалем (чуфа, Cyperus esculentus), чайотом 
(мексиканський огірок, Sechium edule), фізалісом та ін. 

У групі технічних культур проведено роботу з: 
 серед ефіро-олійних рослин – геранями (інтродуковано 33 види роду Pelargonium), 

ароматичними злаками (роди Cumbopogon і Andropogon), помаранчевими (роди Citrus і Fortunella), 
евкаліптами (інтродуковано 100 видів pоду Eucaliptus), лимонною вербеною (Hippia citriodora), 
лавандою (Lavandula ѵеrа); 

 серед дубильних рослин – акаціями і евкаліптами, з яким безпосередньо працював 
В.Ф. Ніколаєв; 

 серед волокнистих – драценами (Corduline indivisa), юками (Y. recurvifolia, Y. flaccidа), рамі 
(китайска кропива, Boehmeria niѵеа), новозеландським льоном (Phornium tenax); 

 серед каучуконосів – гваюлою (Parthenium argentatum), ваточником (Asclepias), кутрою 
(Аросупит), однак встановлено, що для них вологі субтропіки виявилися несприятливими; 

 серед лікарських – камфорним деревом (Cinnamomum Camphora), зокрема отримано 
висококамфорні сіянці, хінним деревом (Cinchona succirubra, С. hedgeriana, С. officinalis), сабуром 
(алое, Aloe), валеріаною; 

 серед деревинних – корковим дубом (Quercus suber і Q. occidentalis), тунговим (Aleurites 
Fordi) і сальним (Stillingia sebifera) деревами. 

У Сухумському відділенні за перші 5 років існування розвинено декоративне квітникарство, 
зокрема таких рослин як гіацинти, лілії, нарциси, тюльпани, півонії, гербери, ромашки тощо. 

 
1 Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга, Ф. 318, Оп. 1, 
Д. 400, Л. 110. 
2 Николаев, В. Ф. (1932). Влажные субтропики СССР и работа Сухумского отделения ВИР. Социалистическое 
растениеводство, 1. 59-77. 
3 Там само, 62–63.  
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Проведено пропуск світових колекцій однорічних культур (кукурудза (3000 зразків), квасоля 
(5000 зразків), люфа, земляний горіх та ін). Маючи справу переважно з багаторічними рослинами, при 
тому деревними, Відділення, природно, не могло за короткий період свого існування дати остаточні 
результати інтродукційної і дослідницької роботи з більшості культур, що вивчалися. Але з дуже 
багатьох розділів цієї діяльності в найкоротший термін отримано цінний посадковий і посівний 
матеріал, а також не менш цінні методичні вказівки про характер і напрям робіт з найбільш 
важливими субтропічними рослинами. 

Така творча наукова робота сприяла тому, що в 1932 р. рішенням Президії ВІПБіНК 
В.Ф. Ніколаєву присвоєно звання вченого-спеціаліста. Разом із цим учений отримав дозвіл 
на читання лекцій із курсу «Субтропічні технічні культури» студентам Тифліського 
сільськогосподарського інституту (нині Грузинський державний аграрний університет). 

Враховуючи такі успіхи В.Ф. Ніколаєва, академік М.І. Вавилов залучив його упродовж 1933–
1934 pp. до редагування великої колективної монографії «Советские субтропики». У всіх своїх працях 
В.Ф. Ніколаєв виявляв велику ерудицію, знання світової літератури з рослинництва та великий 
особистий досвід з дослідження різноманітних культур в умовах радянських субтропіків1. Деякі 
матеріали керівник залишав собі для більш уважного ознайомлення, а на інші ставив свій гриф «до 
друку», таким чином, виявляючи довіру В.Ф. Ніколаєву як співредактору. До цієї колективної 
монографії В.Ф. Ніколаєвим підготовлено статтю про австралійські акації, якими вчений почав 
займатися з захопленням, зібрав досить багато даних, зокрема, в листуванні безпосередньо 
з австралійськими ботанічними установами. 

Сумлінна робота науковця була належним чином оцінена. У вересні 1934 р. В.Ф. Ніколаєва 
запрошено на посаду завідувача кафедри субтропічних технічних культур Всесоюзного інституту 
субтропічних культур. 1 липня 1936 р. йому присуджено науковий ступінь кандидата біологічних 
наук без захисту дисертації, а згодом – присвоєно звання професора. У 1937 р. був деканом 
факультету субтропічних культур2. 

На жаль, подальші події, які мали вплив на розвиток біологічної та сільськогосподарської наук 
у СРСР, змусили В.Ф. Ніколаєва змінити місце роботи. Директор ВІР М.І. Вавилов, який свого часу 
запросив В.Ф. Ніколаєва на посаду заступника директора Сухумського відділення, зазнав утисків 
через зростання впливу Т.Д. Лисенка на вітчизняну науку. Це спричинило зміни в діяльності установ 
системи ВІР, тому В.Ф. Ніколаєв вирішив перейти на викладацьку роботу в Полтавський 
сільськогосподарський інститут (нині Полтавська державна аграрна академія). Разом з цим, 
завершилися його дослідження азіміни, австралійських акацій та евкаліптів. Роботу з субтропічного 
рослинництва Н.Ф. Ніколаєв продовжив пізніше, у 1946–1953 рр., працюючи у Всесоюзному 
інституті сухих субтропіків у м. Сталінабад (нині м. Душанбе, Таджикистан). 

Після воєнних дій в Абхазії у 1992–1993 рр. Сухумська дослідна станція ВІР була перетворена 
в Абхазький науково-дослідний інститут сільського господарства Академії наук Республіки Абхазія. 
Нині тут працюють відділи: захисту рослин, переробки субтропічних і південно-плодових культур, 
інформаційно-аналітичний, бджільництва, агрохімії, ефіроолійних культур, тютюнництва, 
цитрусівництва, розмноження субтропічних культур, плодівництва, виноградарства і 
мікровиноробства, овочевих культур, комплексна лабораторія. Зрозуміло, що суспільно-політичні 
події заважають розвитку субтропічного рослинництва регіону. 

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що В.Ф. Ніколаєв на посаді заступника 
директора Сухумського субтропічного відділення ВІР проводив активну організаційну діяльність 
з розбудови установи. Серед заслуг ученого – підготовка масштабної роботи із узагальнення усієї 
великої роботи, яка була проведена Сухумським відділенням з усіх груп рослин за 1926–1932 рр. 
Завдяки цим матеріалам можна прослідкувати історію заснування і перших років діяльності установи. 
Детальний аналіз поданих результатів свідчить про те, що В.Ф. Ніколаєв здійснював керівництво 
багатьма напрямами наукових досліджень у відділенні. Встановлено, що 1927–1938 рр. були 
найбільш плідним періодом науково-організаційної діяльності В.Ф. Ніколаєва у галузі субтропічного 
рослинництва. Результати його досліджень мали велике практичне значення і були спрямовані 
на сприяння економічного розвитку країни. 

 
1 Самородов, В. М., Кигим, С. Л. (2016). Людина великої ерудиції. Постаті природознавства та музейництва 
Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.). Полтава: Дивосвіт, 102.  
2 Науковий архів Уманського національного університету садівництва, арк. 32. 
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У ВІДДІЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК  
АКАДЕМІЇ НАУК УРСР У 1949-1956 рр. 

The article highlights the cooperation of the famous agro‐meliorator, a well‐known specialist in 

swamp  culture,  Professor M.O.  Tiuleniev with  the  Department  of  Agricultural  Sciences  of  the 
Ukrainian SSR Academy of Sciences in 1949‐1956. Initially, he was the Head of the Laboratory of 

Agro‐Melioration of the Institute of Plant Physiology and Agrochemistry, later – the Laboratory of 
Feed  Production  of  the  Livestock  Sector  of  the  Presidium  of  the  Ukrainian  SSR  Academy  of 

Sciences.  In addition, the scientist was a member of the Academic Council of the Institute, the 
Bureau of the Department, the editorial board of the journal "Bulletin of Agricultural Science", the 

Council  of  Scientific  &  Technical  Propaganda  of  the  Ukrainian  SSR  Academy  of  Sciences,  the 
Council for the Study of Productive Forces of the Ukrainian SSR and other institutions under the 
Ukrainian  SSR Academy of  Sciences. He  led  the  special  complex  expeditions  to  the  Snihurivka 

district  of  the  Mykolaiev  region  and  Dymer  district  of  Kyiv  region,  where  scientific  and 
organizational consultations were provided to collective farms. It was found out that the scientist 

worked out a complex problem of development of productive forces of Polissia of the Ukrainian 
SSR, in particular questions of transformation of the nature of Polissia and economy rise of the 

Polissia districts of the republic. 
Keywords: Mykola Oleksandrovych Tiuleniev, the Ukrainian SSR Academy of Sciences, 

Department of Agricultural Sciences, Institute of Plant Physiology and Agrochemistry,  
Council for the Study of Productive Forces of the Ukrainian SSR, agromelioration, irrigation, 

Polissia. 

Микола Олександрович Тюленєв (1889-1969 рр.) займає почесне місце у вітчизняній та світовій 
аграрній науці. Він – професор, член-кореспондент АН УРСР, агромеліоратор, педагог – належить 
до когорти вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток теорії, методології та практики 
агромеліоративної дослідної справи, а також у підготовку галузевих фахівців в Україні. У 2019 р. 
в Україні на державному рівні відзначалося 130-річчя від дня народження дослідника, що актуалізує 
його постать і творчий доробок. М. О. Тюленєв є автором більше 200 наукових робіт (книги, брошури, 
звіти, статті у збірниках та періодичних виданнях, праці за його науковою редакцією), частина з яких 
наразі залишаються не оприлюдненими. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність та наукову спадщину вченого 
досліджували О. Бачкала1, В. Вергунов2, Ю. Довгорук3 та інші науковці; видано бібліографічні 
покажчики його наукових праць; авторкою даної статті також вивчаються різні аспекти біографії 
вченого4. Проте професійна біографія та наукові досягнення М. О. Тюленєва продовжують 
залишатися маловідомими, а період його співпраці з Академією наук УРСР узагалі детально 
не вивчений. 

Джерельну базу дослідження склали, переважно, архівні матеріали, зокрема Архіву Президії 
НАН України, Інституту архівознавства НБУВ, Центрального державного архіву вищих органів влади 
України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Методи дослідження. 
Авторкою використовувалися історико-генетичний, історико-хронологічний, проблемний, історико-
порівняльний, персонологічний та біографічний методи. Крім того, застосовано методи 
систематизації, джерелознавчої критики. 

Мета дослідження полягає в аналізі науково-організаційної діяльності професора 
М. О. Тюленєва на посадах очільника лабораторії агромеліорації Інституту фізіології рослин і 
агрохімії (Відділ сільськогосподарських наук), а також лабораторії кормодобування сектору 
тваринництва Президії Академії наук УРСР. 

Виклад основного матеріалу. До кінця 1940-х рр. питання кадрового забезпечення Академії 
наук УРСР залишалося складним. За період війни було втрачено частину співробітників, які 
перебували на фронті й окупованій території, частина ще залишалася у лавах діючої армії; приплив 
нових молодих кадрів гальмувало й незадовільне матеріально-технічне забезпечення АН; для 
керівництва відділами й лабораторіями не вистачало докторів наук (ці посади займали, переважно, 
кандидати наук). Крім того, частина академіків та членів-кореспондентів АН не брали реальної участі 
у роботі академічних установ. Певний вплив на ротації у кадровому складі Академії наук мали 
партійно-урядові постанови 1948 р., за рішенням яких звільнялася частина керівників академічних 
установ та їх структурних підрозділів. 

Вважаємо, що запрошення М. О. Тюленєва, вже відомого до того часу агромеліоратора, знаного 
фахівця з культури боліт, на роботу до Академії наук, зокрема Відділу сільськогосподарських наук, 
зумовлено новими завданнями, поставленими перед згаданим відділом, а також Відділом біологічних 
наук у кінці 1948 р. Зокрема, згідно Постанови Президії АН УРСР від 4-6 жовтня 1948 р. 
до керівництва Відділом сільськогосподарських наук було призначено П. А. Власюка замість 
звільненого від виконання обов’язків М. М. Гришка. Крім того, нові завдання полягали в: перегляді 
складу бюро Відділів з метою «усунення прихильників вейсманізма-менделізма та непрацездатних 
членів бюро, … поновлення їх (бюро) передовими вченими, що активно будуть проводити 
мічурінський напрямок у біологічній науці», оновленні тематичних планів науково-дослідних робіт, 
індивідуальних планів, програм і складу наукових керівників аспірантів, перегляді підготовлених 
до друку наукових робіт з метою вилучення праць з антимічуринським напрямом, перегляді складу 
вчених рад установ Відділів та редакційних колегій видань цих установ з метою виведення з них 
послідовників вейсманістсько-морганістської генетики та поповнення їх представниками 
мічурінської біологічної науки, які, крім того, будуть упроваджувати у практику сільського 
господарства отримані в ході наукових досліджень результати біологічної й аграрної наук 5. 

 
1 Бачкала, О. В. (2006). Діяльність професора М. О. Тюленєва в розвитку сільськогосподарської осушувальної 
меліорації на торфово-болотних ґрунтах. Історія науки і біографістика, 1. http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/ 
06bovtbg.html. (2020, вересень, 15). 
2 Вергунов, В. А. (2019). Історія наукового забезпечення осушувальних меліорацій в Україні: член-кореспондент 
АН УРСР М. О. Тюленєв (до 130-річчя від дня народження): наук. доп. Київ: ТОВ «ЦП» «Компринт», 29; 
Вергунов, В. А. (2019). Культури боліт у науково-освітньому доробку М. О. Тюленєва. Вісник аграрної науки, 
6 (795), 82-87; Вергунов, В. А. (2019). Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889-1969) – вчений, 
педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня 
народження). Рівне, 123. 
3 Довгорук, Ю. О. (2018). Яготинський період життя та роботи видатного вченого вітчизняної аграрної науки 
професора М. О. Тюленєва. Яготинські вісті, 26 листопада, 93, 11276, 5. 
4 Шульга, Н. В. (2020). Діяльність агромеліоратора М. О. Тюленєва (1889-1969 рр.) на болотних дослідних 
станціях. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (30) (квітень-червень), 77-86; Шульга, Н. В. (2020). Науковий 
доробок професора М. О. Тюленєва (1889-1969 рр.) в галузі агромеліорації та культури боліт. Вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля, 3 (259), 92-98. 
5 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 274, Арк. 267-272. 
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Звіт Президента Академії наук УРСР А. В. Палладіна за 1948 р. також засвідчував, що 
трансформаційні зміни, в першу чергу, Відділів біологічних та сільськогосподарських наук, мали 
позитивні результати, внаслідок чого вдалося виконати заплановані для виконання науково-дослідні 
теми, а також наблизити роботи «до запитів соціалістичного народного господарства». Так, інститути 
перейшли згідно постанови серпневої сесії ВАСГНІЛ до впровадження травопільної системи 
землеробства; за 1948 р. надали наукові консультації 110 колгоспам, 52 сортоділянкам, 15 МТС, 
10 заводам і окремим районам УРСР; співробітниками Відділу прочитано 350 доповідей і лекцій, 
надано близько 500 консультацій, надруковано 130 друк. арк. статей і брошур; було отримано вагомі 
науково-теоретичні результати, рекомендовані до практичного впровадження у виробництво1. 
Найбільш вагомими результатами відзначився Інститут фізіології рослин і агрохімії АН УРСР – місце 
праці М. О. Тюленєва, – співробітники якого обґрунтували ефективну систему живлення, яка при 
відповідних співвідношеннях елементів суттєво підвищує врожаї всіх культур травопільних сівозмін2. 
З 1949 р. планувалося збільшити штат АН УРСР на 760 осіб3. Про необхідність суттєвого збільшення 
штатного контингенту АН УРСР, зокрема на 553 одиниці у 1949 р., йшла мова також у поданні 
Президії Академії наук до РМ УРСР від 31 січня 1949 р.4 

Протягом 1949-1955 рр. М. О. Тюленєв працював на посаді старшого наукового співробітника 
керівником групи агромеліорації в Інституті фізіології рослин і агрохімії АН УРСР (зараз – Інститут 
фізіології рослин та генетики НАН України) – структурному підрозділі Відділу 
сільськогосподарських наук, залишаючись за сумісництвом старшим науковим співробітником 
Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації. 

У цей час науковці-аграрії працювали над вирішенням різнопланових проблем галузі. Тематика 
науково-дослідних робіт Академії наук на 1948 р. включала ряд актуальних і нових тем згідно 
з завданнями п’ятирічного плану відбудови народного господарства СРСР. Зокрема, науково-дослідна 
робота в галузі сільськогосподарських наук зосереджувалася навколо дослідження проблем 
підвищення продуктивності та створення нових сортів ярової та озимої пшениці, підвищення 
врожайності, якості сировини та розробки засобів механізованого збирання й удосконалення методів 
боротьби зі шкідниками та хворобами цукрових буряків, підвищення продуктивності каучуконосів 
в Україні, позонального обґрунтування і впровадження травопільної системи землеробства; еколого-
фізіологічного вивчення лісів та селекції швидкорослих лісових порід, опрацювання заходів 
підвищення ефективності родючості ґрунтів солонцюватого комплексу, впливу різних агрономічних 
заходів на властивості солонців тощо5. 

Інститут фізіології рослин і агрохімії АН УРСР був заснований 15 травня 1946 р. на базі відділу 
фізіології живлення рослин і агрохімії Iнституту ботаніки АН УРСР відповідно до постанови № 1692 
від 20 жовтня 1945 р. Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У, яка дала дозвіл Президії АН УРСР 
організувати установу. Її очолив відомий учений, агрохімік і фізіолог рослин, заслужений діяч науки 
УРСР, академік АН УРСР О. I. Душечкін (у подальшому директором Iнституту було обрано видатного 
фізіолога рослин, агрохіміка і ґрунтознавця, заслуженого діяча науки УРСР, академіка АН УРСР і 
ВАСГНIЛ П. А. Власюка, який керував ним до 1973 р.)6. 

М. О. Тюленєв відразу був обраний членом Вченої ради Інституту фізіології рослин і агрохімії 
АН УРСР (8 квітня 1949 р.) (у 1951 р. після затвердження нового складу Вченої ради М. О. Тюленєв 
також був у їх числі7), членом наукової ради Лабораторії ґрунтознавства Інституту фізіології рослин і 
агрохімії АН УРСР (протокол Президії АН від 12 листопада 1948 р.)8. 7 січня 1949 р. вченого обрано 

 
1 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Планова комісія. Спр. 321. Звіт про науково-дослідну роботу 
Академії наук УРСР за 1948 рік. Грудень 1948 р.-січень 1949 р., Арк. 1-24. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 2. Оп. 7. Спр. 9841. Подання Президії 
АН УРСР до РМ УРСР з обґрунтуванням необхідності збільшення кількості штатних співробітників 
установ Академії. 31 січня 1949 р., Арк. 36-38, арк. 36. 
5 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Планова комісія. Спр. 300. Пояснювальна записка до плану 
науково-дослідних робіт Академії наук УРСР на 1948 рік. Січень 1948 р., Арк. 3-8, арк. 6. 
6 Моргун, В. В. (2013). Наукові здобутки Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук 
України. Физиология растений и генетика, 45, 6, 463. 
7 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 406. Протокол № 17 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 4 травня 1951 р., Арк. 1-15. 
8 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 274. Протокол № 26 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 12 листопада 1948 р., Арк. 317-337. 
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членом Бюро відділу сільськогосподарських наук АН УРСР1. Крім того, він навіть тимчасово 
виконував обов’язки директора Інституту фізіології рослин і агрохімії (як це було, напр., з 1 липня 
по 15 серпня 1953 р.)2. 

У квітні 1949 р. М. О. Тюленєв був уведений до складу вченої ради Інституту української 
літератури ім. Т. Г. Шевченка3. У червні 1950 р. вченого призначили завідувачем новоствореної 
у складі Інституту фізіології рослин і агрохімії Лабораторії агромеліорації4. 

Є дані про те, що 21-25 лютого 1950 р. М. О. Тюленєв із П. А. Власюком відвідали нараду 
з питань високих урожаїв у м. Москва 5, а восени 1950 р. бригаду Академії наук під керівництвом 
М. О. Тюленєва було направлено до Кам’янець-Подільської обл. (наразі це – місто районного значення 
Хмельницької обл. – Н.Ш.) для читання лекцій, зокрема в колгоспі ім. Й. В. Сталіна6. 

У січні 1951 р. М. О. Тюленєва долучили до складу редколегії журналу Відділу 
сільськогосподарських наук «Вісті сільськогосподарської науки» (поряд з акад. П. А. Власюком 
(відповідальний редактор), акад. А. О. Василенком (заступник), членами редколегії – акад. 
О. І. Душечкіним, О. Н. Соколовським, В. Я. Юр’євим, д.с.-г.н. І. А. Сіроченком (учений секретар)7, а 
також (у квітні того ж року) – до редколегії наукових праць Інституту фізіології рослин і агрохімії8. 

У лютому 1952 р. М. О. Тюленєва ввели до складу Ради науково-технічної пропаганди 
АН УРСР9. Це – установа при Президії АН УРСР, на яку покладалися функції здійснення обліку та 
відбору господарсько-ефективних винаходів і раціональних пропозицій в установах АН; 
популяризації та пошуків швидкого їх упровадження у народне господарство. Раду очолювали:  
1944-1948 рр. – акад. О. М. Динник, 1948-1950 рр. – д.б.н. В. А. Мовчан, з 1950 р. – акад. 
В. М. Корецький10. Протягом 1951-1955 рр. Рада здійснювала роботу в напрямі поширення досягнень 
науки і техніки, пропаганди наукових досягнень АН УРСР, передового виробничого досвіду з метою 
їх освоєння і подальшого використання в народному господарстві, видання масовим тиражем кращих 
лекцій, прочитаних у лекторіях АН УРСР. У зв’язку із розгортанням будівництва Каховської ГЕС, 
Південноукраїнського і Північнокримського каналів, розбудови західних областей УРСР, завданнями 
з пропаганди та впровадження досягнень науки та досвіду передовиків на великих будовах, а також, 
враховуючи звернення місцевих органів влади, Рада організувала постійно діючі лекторії АН УРСР; 
подавала на затвердження Президії АН УРСР тематичні плани лекцій і друкованої літератури 
з науково-технічної пропаганди. Постановою Президії АН УРСР від 4 лютого 1952 р. затверджено 
новий склад Ради (там значиться прізвище М. О. Тюленєва) 11. 

З 1952 р. учений став членом Ради з вивчення продуктивних сил УРСР. До виконання 
проблемно-тематичного плану Ради було залучено 23 інститути Академії наук УРСР, 12 науково-

 
1 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 311. Протокол № 1 засідання Президії Академії наук УРСР 
від 7 січня 1949 р., Арк. 1-16. 
2 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 527. Протокол № 27 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 17 липня 1953 р., Арк. 154-266. 
3 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 311. Протокол № 11 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 8 квітня 1949 р., Арк. 204-221. 
4 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 348. Протокол № 21 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 23 червня 1950 р., Арк. 391-404. 
5 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 348. Протокол № 8 засідання Президії Академії наук УРСР 
від 17 лютого 1950 р., Арк. 171-176. 
6 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 349. Протокол № 30 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 22 вересня 1950 р., Арк. 119-145. 
7 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 405. Протокол № 4 засідання Президії Академії наук УРСР 
від 26 січня 1951 р., Арк. 90-128; Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 71. 
Спр. 1, Арк. 68. 
8 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 405. Протокол № 15 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 20 квітня 1951 р., Арк. 460-485. 
9 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 472. Протокол № 5 засідання Президії Академії наук УРСР 
від 4 лютого 1952 р., Арк. 46-57. 
10 Онищенко, О. С. (відп. ред.) (2008). Історія Національної академії наук України. 1946-1950. Київ: НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, 2, 661. 
11 Онищенко, О. С. (відп. ред.) (2008). Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Київ: НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, 2, 808. 
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дослідних галузевих інститутів відомств і кафедр вузів; з 1948 р. зазначені проблеми комплексно 
розроблялися 312 науковими працівниками інститутів різних систем, у тому числі 150 науковими 
співробітниками АН УРСР 1. Головними завданнями Ради на 1946-1950 рр. було координування 
науково-дослідних робіт з дослідження великих комплексних проблем в установах АН, галузевих 
науково-дослідних установах та відповідних кафедрах вузів. Головою Ради з 1948 р. обрано віце-
президента АН акад. П. С. Погребняка. Постановою Президії АН УРСР від 22 травня 1953 р. у складі 
ради додатково організовано секцію по гідробудовах. З 1952 р. Раду очолив акад. Г. М. Савін 2. 

Протягом першого року входження М. О. Тюленєва до Ради з вивчення продуктивних сил 
УРСР остання організувала розробку важливих комплексних народногосподарських проблем та 
здійснила ряд різноаспектних експедиційних робіт. Зокрема, зусиллями вчених НДІ, кафедр вузів, 
дослідних станцій, працівників виробничих потужностей розроблялися згідно плану Ради наступні 
комплексні проблеми: 1. Комплексне використання водних ресурсів УРСР (керівник Г. Й. Сухомел). 
2. Боротьба з посухою в південних районах УРСР і розвиток сільського господарства в зоні 
зрошення (керівники П. М. Першин, П. С. Погребняк, П. А. Власюк). 3. Використання місцевих 
джерел добрив УРСР (керівники О. І. Душечкін, П. А. Власюк). 4. Комплексне використання бурого 
вугілля і торфу УРСР (керівник І. Т. Швець). 5. Розвиток продуктивних сил Полісся УРСР (керівник 
Д. К. Зеров). Загальна кількість наукових працівників, що виконували теми за планом РВПС, 
на 1952 р. становила близько 320 осіб 3. 

Інститут фізіології рослин і агрохімії у цей час розширив зв’язки з виробництвом, проводячи 
роботу безпосередньо в колгоспах, радгоспах і МТС, також розгорнув значну лекційно-
пропагандистську та інформаційно-консультаційну роботу, пропагуючи досягнення мічурінської 
агробіологічної науки, перенісши читання лекцій у колгоспи та райони. Основні роботи Інститут 
проводив у Шполянському та Києво-Святошинському районах Київської обл., у Баштанському районі 
Миколаївської обл.; роботи з каучуконосами – у Переяслав-Хмельницькому районі. Пропозиції 
Інституту щодо використання органічно-мінеральних добрив широко використовувалися в колгоспах 
і радгоспах зони бурякосіяння, на сортоділянках і державних дослідних станціях 4. 

У цей же час М. О. Тюленєв активно займався упровадженням культури боліт у колгоспах 
ім. Леніна, ім. Петровського, «300-річчя» (Переяслав-Хмельницький район), «Перше травня» і 
«Сталінський шлях» (Яготинський район) Київської обл. На замовлення Ради науково-технічної 
пропаганди АН УРСР ним опубліковано серію науково-популярних видань: «Сіяні луки та пасовища 
на осушених торфових ґрунтах» (про т. зв. кормове питання для післявоєнного ведення тваринництва) 
та «Осушення та освоєння боліт і заболочених земель». Професор з квітня 1951 р. став очільником 
спеціальних комплексних експедицій у Снігурівський район Миколаївської обл. (1951 р.) та 
Димерський район Київської обл. (1952-1956 рр.) щодо надання науково-організаційних консультацій 
колгоспам УРСР 5. 

Робота в цьому напрямку набула організованого характеру – при Президії Академії наук 
створено Комітет по наданню наукової допомоги колгоспам (у сферу надання допомоги входили, 
зокрема, колгоспи Баштанського та Снігурівського районів Миколаївської обл., Генічеського району 
Херсонської обл., Димерського району Київської обл.). Робота була направлена на організаційно-
господарське зміцнення колгоспів, широке впровадження там мічурінської агробіологічної науки 
з метою «підвищення на цій основі громадського багатства колгоспів і доходів колгоспників» 6. Така 
допомога гарантувала отримання колгоспами високих врожаїв зернових і технічних культур, 
підвищувала показники тваринництва. 

 
1 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Планова комісія. Спр. 321. Звіт про науково-дослідну роботу 
Академії наук УРСР за 1948 рік. Грудень 1948 р.-січень 1949 р., Арк. 1-24. 
2 Онищенко, О. С. (відп. ред.) (2008). Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Київ: НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського, 2, 806. 
3 Савін, Г. М. (1952). Завдання вчених Академії наук УРСР у здійсненні п’ятої п’ятирічки. Діяльність Ради 
по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР у рамках п’ятирічного плану розвитку народного господарства. 
Вісник АН УРСР, 9, 27-37. 
4 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 308. Інформація Голови Відділу сільськогосподарських наук 
АН УРСР акад. П. А. Власюка до Президії АН УРСР про наукові розробки установ Відділу щодо забезпечення 
високих і стійких врожаїв у степових і лісостепових районах УРСР. 16 червня 1949 р., Арк. 18-27. 
5 Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 71. Спр. 1, Арк. 1-7. 
6 Звіт про роботу АН УРСР у 1951 р. Вісник АН УРСР, 1952, 5 (186), 3-24. 
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Групу на чолі з М. О. Тюленєвим залучали до підготовки сільських господарств до освоєння 
зрошуваних земель у районах будівництва Каховської гідроелектростанції та Південноукраїнського 
каналу, для чого лабораторії агромеліорації з початку 1952 р. додатково виділили 2 штатні одиниці 1. 
На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1951 р. № 3105 «Про запровадження 
підземного способу зрошення в Українській РСР» доручено ряду інститутів і лабораторій АН УРСР, 
а також інститутам «Укргіпроводбавовна» та УНДІГіМ у 1953 р. під керівництвом чл.-кор. 
М. О. Тюленєва продовжити виконання робіт з вивчення підземного зрошення; дозволити установам 
АН УРСР проводити дослідження на ділянці у с. Камишанка поблизу м. Херсон і в сільському 
господарстві ім. Хрущова 2. 

Загалом, досвід організації експедиції у Снігурівському районі Миколаївської обл. був 
покладений в основу організації аналогічної роботи в Димерському районі Київської обл. 

До науково-виробничої ради, організованої при виконкомі Димерської районної Ради депутатів 
трудящих, у 1951 р. увійшло 5 дійсних членів і членів-кореспондентів АН УРСР, 6 докторів наук, 
3 кандидати наук, керівники районних організацій і 24 передовики-новатори сільського господарства; 
на засіданні ради обговорювалися актуальні питання розвитку рослинництва і тваринництва даного 
району 3. (Подальші експедиції працювали над утіленням цих планів). 

На квітневому 1952 р. засіданні Президії Академії наук УРСР було заслухано план робіт 
комплексної наукової експедиції Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР у Димерський 
район Київської обл. на 1952 р. Її основним завданням вважалося вивчення природних умов і 
економіки району, розробка питань раціонального використання заплавних земель р. Ірпінь, торфових 
боліт, розвитку в сільських господарствах рільництва, плодівництва, овочівництва, шовківництва, 
піднесення тваринництва, подальшої механізації сільського господарства й організації рибного 
господарства. Було розглянуто план робіт, графік виїздів, склад експедиції (керівник – чл.-кор. 
М. О. Тюленєв) 4. 

Комплексна експедиція у Димерський район була організована як така, що є характерною для 
значної території Полісся УРСР. Експедицією було розроблено ряд перспективних планів для окремих 
колгоспів Димерського району; складено плани землекористування колгоспів, опрацьовано попередні 
планові завдання з полеводства і тваринництва, визначено перспективні культури для впровадження 
в сільськогосподарське виробництво; проведено значні роботи по боротьбі зі шкідниками садових, 
городніх та польових культур. Велику допомогу експедиція надала у справі розвитку продуктивного 
тваринництва та розробці плану і заходів боротьби з захворюваннями сільськогосподарських тварин; 
у справі розвитку культури дубового шовкопряда; напрацьовано технічні прийоми підвищення 
ефективності сільськогосподарських машин і тракторів в умовах Полісся; розроблено заходи щодо 
застосування комплексу інтенсифікаційних методів підвищення рибопродуктивності ставків Полісся 5. 

До кінця 1954 р. колгоспи, радгоспи і МТС засвоїли та впровадили на великих площах нові 
прийоми перехресного висіву зернових, квадратно-гніздові висадження кукурудзи, картоплі, 
цукрового буряка і овочів; нові види удобрень, високопродуктивні сорти сільськогосподарських 
культур6. 

М. О. Тюленєв, маючи членство в Бюро Відділення сільськогосподарських наук АН УРСР, 
голосував на засіданні 10 липня 1954 р. за підтримку рішення щодо організації Української академії 
сільськогосподарських наук з обов’язковою передачею існуючих дослідних установ АН УРСР 
до новоствореної інституції7. 

 
1 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 472. Протокол № 8 засідання Президії Академії наук УРСР 
від 29 лютого 1952 р., Арк. 155-177. 
2 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 474. Протокол № 25 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 29 серпня 1952 р., Арк. 1-195. 
3 Звіт про роботу АН УРСР у 1951 р. Вісник АН УРСР, 1952, 5 (186), 3-24. 
4 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 472. Протокол № 14 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 25 квітня 1952 р., Арк. 376-403. 
5 Савін, Г. М. (1952). Завдання вчених Академії наук УРСР у здійсненні п’ятої п’ятирічки. Діяльність Ради 
по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР у рамках п’ятирічного плану розвитку народного 
господарства. Вісник АН УРСР, 9, 27-37. 
6 Інститут архівознавства НБУВ. Ф. 63. Оп. 2. Спр. 60. Виступ голови Відділу сільськогосподарських наук 
АН УРСР акад. П. А. Власюка на активі АН УРСР з питань впровадження наукових досягнень та підняття 
рівня сільськогосподарської науки. 5 червня 1955 р., Арк. 1-6. 
7 Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 71. Спр. 1, Арк. 107-122. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 45

Учений входив до складу організаційного комітету конференції, присвяченій проблемам 
Полісся, яка відбулася 10-13 травня 1955 р. у Києві. Її організаторами виступили АН УРСР, Рада 
з вивчення виробничих сил УРСР, Інститут економіки АН УРСР, АН БРСР. На засіданнях Президії 
АН УРСР затверджувався план проведення конференції, бюро секцій, редколегія збірника тез 
доповідей, до складу якої були включені: д.е.н. І. Н. Романенко (відповід. ред.), академіки – 
П. А. Власюк, Д. К. Зеров, члени-кореспонденти – М. О. Тюленєв, С. П. Родіонов, д.с.-г.н. 
П. Д. Пшеничний, представник Держплану УРСР В. С. Березіков; Видавництву АН УРСР доручили 
видати тези доповідей конференції 1. Робота була організована за 5 секціями: 1) Природні умови і 
ресурси Полісся. 2) Меліорація і освоєння боліт. 3) Загальні питання землеробства і рослинництва. 
4) Тваринництво і кормова база. 5) Питання економіки. М. О. Тюленєв виступав з доповідями 
на другій та четвертій секціях конференції. 

У роботі конференції взяло участь понад 70 різних організацій, було зачитано 72 доповіді, 
в обговореннях взяли участь 92 особи. За результатами роботи конференції видруковано матеріали 
обсягом до 50 друк. арк., запропоновано нові актуальні теми з вивчення проблем Полісся для 
розробок у подальшому 2. Вважаємо, що дана конференція стала певним підсумком науково-
дослідної, експериментальної й організаційної діяльності М. О. Тюленєва в Академії наук УРСР, 
зокрема, щодо вивчення ним продуктивних сил українського Полісся, упровадження на осушених 
землях регіону техніки вирощування агрокультур. 

Не можемо не відзначити той перелік обов’язків, які в цей час виконував М. О. Тюленєв: 
керівник Димерської експедиції АН УРСР; член Бюро відділення с.-г. наук АН УРСР; член секції 
біології і с.-г. наук Ради Видавничої Редколегії АН УРСР; член Вченої Ради Інституту фізіології 
рослин і агрохімії АН УРСР; член редколегії збірника Відділення с.-г. наук; відповідальний редактор 
збірника по Димерській експедиції; учасник бригади АН УРСР по Поліській проблемі; член Технічної 
ради Міністерства сільського господарства УРСР; член Комісії Міністерства сільського 
господарства УРСР по осушенню і с.-г. освоєнню пойми р. Трубіж; учасник меліоративної бригади 
у колгоспі «Шлях до комунізму»; член Вченої ради УНДІГіМ Міністерства сільського господарства 
УРСР; член Ради по вивченню виробничих сил УРСР; куратор Панфильського болотного дослідного 
поля; учасник нарад Держплану РМ УРСР по розгляду проектів осушення боліт; дійсний член 
Товариства по розповсюдженню політичних і наукових знань; член Всесоюзного 
сільськогосподарського товариства3. 

На засіданні Президії АН УРСР від 24 грудня 1954 р., присвяченому питанням упорядкування 
штатно-організаційної структури Академії, прийнято рішення у складі Інституту фізіології рослин та 
агрохімії ліквідувати відділ рослинництва і лабораторію агромеліорації (останню очолював 
М. О. Тюленєв; її штати у кількості 6 одиниць передати в Сектор тваринництва, а співробітників 
звільнити від роботи в інституті). У складі Сектору тваринництва рекомендовано утворити два 
підрозділи: відділ тваринництва на базі штатів сектору та лабораторію кормодобування за рахунок 
штату ліквідованої лабораторії агромеліорації)4. У 1955-1956 р. М. О. Тюленєв очолював лабораторію 
кормодобування сектору тваринництва Президії АН УРСР. Сектором тваринництва 25-27 січня 
1955 р. проведено у м. Дунаївці Хмельницької обл. наукову нараду з питань подальшого розвитку і 
підвищення продуктивності тваринництва у господарствах Дунаєвецького району; на нараду разом 
з Х І. Класеном, А. Ю. Логвиненком, І. А. Лісіціним, О. І. Карнацькою делеговано й М. О. Тюленєва 5. 
У серпні 1956 р. М. О. Тюленєв залишив Академію, очоливши новостворений відділ освоєння 
заплавних земель в УкрНДІ гідротехніки і меліорації, де пропрацював до 1961 р. 

Отже, протягом 1949-1956 рр. відомий на той час агромеліоратор, знаний фахівець з культури 
боліт, професор М. О. Тюленєв співпрацював з Відділом сільськогосподарських наук Академії 

 
1 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 588. Протокол № 49-Б засідання Президії Академії наук 
УРСР від 17 грудня 1954 р., Арк. 1-41. 
2 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 648. Протокол № 46 засідання Президії Академії наук 
УРСР від 17 червня 1955 р., Арк. 1-47. 
3 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 567. Спр. 34 А: Личное дело члена-корреспондента АН УССР 
Тюленева Николая Александровича (1948-1969). 98 л., Арк. 86. 
4 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 588. Витяг з протоколу засідання Президії АН УРСР 
про впорядкування штатно-організаційної структури АН УРСР. 24 грудня 1954 р., Арк. 78-111. 
5 Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 643. Протокол № 5-Б засідання Президії Академії наук 
УРСР від 17 січня 1955 р. Арк. 116-143. 
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наук УРСР, спочатку очолюючи лабораторію агромеліорації Інституту фізіології рослин і агрохімії, 
згодом – лабораторію кормодобування сектору тваринництва Президії АН УРСР. Поряд із цим 
учений входив до Вченої ради Інституту, Бюро Відділу, до складу редколегії журналу «Вісті 
сільськогосподарської науки», Ради науково-технічної пропаганди АН УРСР, Ради з вивчення 
продуктивних сил УРСР та ін. установ при АН УРСР. Він очолював спеціальні комплексні експедиції 
до Снігурівського району Миколаївської обл. та Димерського району Київської обл., де надавав 
науково-організаційні консультації колгоспам УРСР. Наукова спадщина М. О. Тюленєва даного 
періоду присвячена, в основному, перспективам раціонального використання осушених торфових 
ґрунтів; учений опрацьовував комплексну проблему розвитку продуктивних сил Полісся УРСР, 
зокрема розробку питань перетворення природи Полісся та піднесення економіки поліських районів 
республіки. Вчений був одним з організаторів масштабної наукової конференції (1955 р., м. Київ), 
присвяченій економіко-природничим проблемам Полісся. 
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Історія Гетьманщини ХVІІІ ст. є однією з найбільш цікавих і контраверсійних у сучасній історичній 
науці. Зважаючи на це, її висвітлення істориками різних поколінь саме по собі має неабиякий 
дослідницький потенціал. Політичній історії Гетьманщини ХVІІІ ст. властива розлога історіографічна 
традиція, в якій особняком перебуває радянський етап, що припадає на 1920-ті – 1980-ті рр. Ці десятиліття 
вирізняються суттєвими протиріччями у вивченні Гетьманщини, оскільки одночасно історичну науку 
продукували два кола українських істориків – ті, хто жив і працював в УРСР, та представники української 
діаспори. Ця особливість українського наукового історіописання кінця 1950-х – 1990 рр. виразно 
проявилася у функціонуванні двох наукових журналів – вітчизняного «Українського історичного 
журналу» (далі – «УІЖ») та еміграційного «Українського історика» (далі – «УІ»). 

До вивчення «УІЖ» та «УІ» як історіографічних явищ долучилося чимало науковців. Сплеск 
інтересу до радянського журналу спостерігався з нагоди його 60-річчя. Зокрема, О. Бажан 
презентував розвідку щодо початку видання «УІЖ» згідно з документами ЦДАГО України1. Н. Бацак 
та О. Реєнт проаналізували історіографічну практику «УІЖ» щодо історії України ХІХ – початку 
ХХ ст.2. Л. Сакада та А. Атаманенко закцентували увагу на діяльності Українського історичного 

 
1 Бажан, О. Г. (2017). Першопочатки «УІЖ» за документами ЦДАГО України. Український історичний журнал, 
6, 190-206. 
2 Бацак, Н. І., Реєнт, О. П. (2017). Проблеми й напрями досліджень історії України XIX – початку ХХ ст. 
в історіографічній практиці «Українського історичного журналу» (1957–2017 рр.). Український історичний 
журнал, 6, 61. 
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товариства в Україні та його виданні – «УІ»1. «УІЖ» у дзеркалі діаспорних часописів розглянув 
О. Ясь2. В. Ричка та Л. Сакада виокремили напрями співпраці двох видань уже в умовах української 
незалежності та падіння світоглядних кордонів3. Отже, існує низка розвідок, присвячених «УІЖ» та 
«УІ», у кожній з яких подано аналіз двох українських видань, виходячи з предметної зацікавленості 
авторів. Проблема представлення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на шпальтах двох видань, 
розділених політичним та інтелектуальним кордонами, наразі залишається нерозкритою. Водночас 
аналіз двох парадигм щодо історії Гетьманщини ХVІІІ ст. дозволить осягнути рівень наукових 
здобутків і зрозуміти обставини, що впливали на сприйняття цієї сторінки української історії. 
З огляду на це метою статті є порівняльний аналіз контенту «УІ» та «УІЖ» щодо історії Гетьманщини 
ХVІІІ ст. В основу розвідки покладено історіографічні джерела – публікації, присвячені історії 
Гетьманщини ХVІІІ ст., у двох наукових виданнях – радянському та діаспорному. 

У другій половині ХХ ст. чітко сформувалися дві історико-концептуальні течії, 
репрезентантами яких стали два видання – «УІЖ», що був «трибуною» історичної думки в УРСР, та 
«УІ», що видавався в еміграційному колі істориків. «УІЖ», на момент свого заснування у 1957 р., став 
«рупором» радянської версії історії на території УРСР. На проблематиці його публікацій позначалися 
політична кон’юнктура та відповідне ідеологічне середовище. Водночас українські історики, які 
вимушено опинилися в еміграції, намагалися продовжувати традиції української національної 
історичної науки. Серед іншого, для репрезентації своїх здобутків 1963 р. вони заснували журнал 
«УІ», який з 1965 р. став квартальником Українського історичного товариства. Перейдімо 
до порівняльного аналізу ступеня представлення історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на сторінках двох 
періодичних видань. 

Вивчення публікацій в «УІЖ» дозволяє зробити загальний зріз історіографічної ситуації 
щодо політичної історії Гетьманщини. Одразу привертає увагу домінування двох аспектів – 
соціального та економічного. Серед публікацій «УІЖ» доволі складно чітко виокремити дослідження, 
спеціально присвячені Гетьманщині ХVІІІ ст. Найбільша їх кількість протягом 1957–1990 рр. щодо 
українського ХVІІІ ст. присвячена переважно селянським рухам, суспільно-політичному та 
соціально-економічному розвитку Лівобережної України, без спеціального виокремлення 
Гетьманщини. Загальна картина кількісного складу публікацій «УІЖ» показана на рис. 1. 

Опрацювання змістового наповнення «УІЖ» показало, що у перші два роки його існування 
не відбулося жодної публікації з тематики, що нас цікавить. Протягом 1959-1973 рр. з’явилася низка 
статей, рецензій та інших праць, у яких висвітлено переважно соціально-економічний аспект, 
подекуди фігурували політичні мотиви. Чільне місце відводилося антифеодальним рухам, становищу 
козацтва на Лівобережній Україні, розвитку торгівлі, грошовому обігу, мануфактурному 
виробництву, книгодрукуванню, освіті, культурі, українсько-російським зв’язкам тощо. 

Для більшості розвідок вищезазначеного періоду властивою є актуалізація проблематики, 
пов’язаної з економічною складовою буття пересічного населення Лівобережної України. Водночас 
низьким є рівень висвітлення обставин існування та політичної діяльності тогочасного 
істеблішменту – української старшини. Красномовним підтвердженням є назви тогочасних 
розвідок: «Селянські рухи на Півночі Лівобережної України (40-70-ті роки ХVІІІ ст.)…», 
«Про участь Лівобережної України в зовнішній торгівлі Росії у ХVІІІ ст.», «До питання 
про соціально-економічний розвиток Лівобережної України (друга половина ХVІІ – початок 
ХVІІІ ст.)…»4 тощо. 

 
1 Сакада, Л. (2003). «Український історик»: генеза, тематика, постаті. Нью-Йорк; Київ: Видавництво 
імені Олени Теліги; Атаманенко, А. Є. (2001). Розвиток українського історичного товариства в Україні: 
діяльність і видання. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. 
Історичні науки, 7 (9), 43-50. 
2 Ясь, О. В. (2017). «Український історичний журнал» у дзеркалі діаспорних часописів: дайджест 1958-1992 рр. 
Український історичний журнал, 6, 207. 
3 Ричка, В. М. (1994). «Український історичний журнал» та «Український історик»: питання співпраці. 
Український історик, 01–04, 355–356; Сакада, Л. Д. (1997). Два журнали українських істориків: «Український 
історичний журнал» та «Український історик». Український історичний журнал, 4, 58–68. 
4 Маруня, П. Ю. (1961). Селянські рухи на Півночі Лівобережної України (40-70-і роки ХVІІІ ст.). Український 
історичний журнал, 2, 86–89; Тищенко, М. Ф. (1963). Про участь Лівобережної України в зовнішній торгівлі 
Росії у ХVІІІ ст. Український історичний журнал, 6, 105-107; Ткаченко, М. М. (1964). До питання про 
соціально-економічний розвиток Лівобережної України (друга половина ХVІІ-початок ХVІІІ ст.). Український 
історичний журнал, 1, 77-81. 
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Рис. 1. Кількість публікацій «УІЖ», присвячених історії Гетьманщини ХVIII ст.
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Протягом 1974-1989 рр. в «УІЖ» не надруковано жодної публікації з історії Гетьманщини, що 
не випадково, адже це був час тотальної русифікації в УРСР. Разом із закінченням періоду політичної 
лібералізації системи було припинено проведення певною мірою гнучкої політики в історичній науці 
СРСР з боку її політико-ідеологічних наглядачів. Масштабною була переорієнтація історичної науки 
в УРСР у зв’язку з ідеологічним поворотом у національній політиці. 

Попри домінування в «УІЖ» соціально-економічної проблематики щодо ХVІІІ ст., можна 
виокремити шар публікацій, у яких у той чи інший спосіб подано характеристику політичного 
становища Гетьманщини протягом 1709-1964 рр. Для розуміння сутності концепції, у рамках якої 
на сторінках «УІЖ» викладалися погляди на Гетьманщину, доволі показовою є рецензія 
В. Голобуцького на монографію В. Дядиченка «Нариси соціально-політичного устрою Лівобережної 
України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». Він закцентував увагу на тому, що праця була першою 
марксистською книгою, в якій соціально-політичний устрій України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. 
став предметом спеціального дослідження. В. Голобуцький зазначає, що В. Дядиченко, 
характеризуючи центральні та місцеві органи управління, суд і військо Лівобережної України, 
показує справжню феодальну суть органів старшинської влади, чим викриває твердження української 
націоналістичної історіографії про нібито «народний» устрій Гетьманщини. На думку 
В. Голобуцького, його візаві незаперечно доводить, що основним змістом цього правління було 
зміцнення панування феодалів над народними масами. Рецензент цілком погоджується з тим, що 
українська старшина виступала представником класу українських феодалів. Більше того, він, як і 
автор монографії, підкреслює думку, що гетьмани були великими землевласниками, які 
експлуатували десятки тисяч селян і мали численну челядь. У тексті рецензії простежується критичне 
ставлення до будь-якого висвітлення В. Дядиченком українських автономістичних прагнень. 
Зокрема, В. Голобуцький вважає нечітко визначеною в монографії соціальну функцію козацького 
війська на теренах Гетьманщини. На його погляд, В. Дядиченко правильно говорить про нього як про 
знаряддя класового панування старшини й шляхетства, але авторське потрактування війська 
«збройними силами українського народу» заперечує1. Отже, рецензент заперечував будь-які натяки 
на висвітлення елементів державності, схвально оцінюючи висвітлення класової боротьби. 

«УІЖ» не міг не долучитися до одного з трендів радянської історіографії другої половини 1980-
х рр. – «критики буржуазно-націоналістичних фальсифікацій історії УРСР». О. Гуржій висвітлює 
свою точку зору щодо українських гетьманів І. Скоропадського та П. Полуботка, стверджуючи, що 
вони мали на меті вузько-класові цілі – зміцнити економічне й політичне становище верхівки 
панівного класу – старшини й забезпечити їй монопольне право визиску народних мас України. На 
думку історика, це була боротьба за владу в середині одного класу – феодалів, яка ніяким чином 
не поліпшувала тяжкого становища посполитих і рядових козаків. Доволі красномовним є висновок: 
«… Тому, спроби буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікаторів зобразити гетьманів чи 
старшин «поборниками» народних інтересів є безпідставними». Історик упевнений, що ці та інші 
«теорії», висунуті вченими країн капіталу, повністю спростовуються радянською історичною наукою, 
що ґрунтується на вченні класиків марксизму-ленінізму. При цьому О. Гуржій показав, що 
Малоросійська колегія за розпорядженням царського уряду здійснювала нагляд за діяльністю 
Гетьмана, генеральної, полкової та сотенної старшини, обмежувала їхні урядні можливості2. 

Зміна суспільно-політичної ситуації наприкінці 1980-х рр. не могла не відбитися 
на дослідницькій проблематиці. Перша стаття, присвячена українській державності, авторства 
В. Смолія та О. Гуржія «Становлення української феодальної державності» з’явилася під впливом 
політики «гласності» і була опублікована 1990 р. Автори звернули увагу на обмеження автономних 
прав України вважаючи, що безперечно обмеження і ліквідація автономії України відбувалися 
за такими напрямами: підпорядкування її фінансової системи Росії, ліквідація права міжнародних 
зносин, формування судово-адміністративного апарату та заміна його загальноімперськими нормами 
і порядками. В. Смолій та О. Гуржій стверджують, що централізаторську політику царизму на Україні 
здійснювали воєводи, а також Малоросійський приказ (1622-1722 рр.) та Малоросійська колегія 
(1722-1727 рр., 1764-1786 рр.)3. Отже, можна сміливо зазначити, що на 1990-ті рр. припадає певним 

 
1 Голобуцький, В. О. (1959). Дядиченко В. А. Нариси соціально-політичного устрою Лівобережної України 
кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Український історичний журнал, 6, 148, 150. 
2 Гуржій, О. І. (1988). Проблеми соціально-економічного розвитку України періоду пізнього феодалізму 
в буржуазній і буржуазно-націоналістичній історіографії. Український історичний журнал, 9, 39, 44. 
3 Смолій, В. А., Гуржій, О. І. (1990). Становлення української феодальної державності. Український історичний 
журнал, 10, 20. 
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чином світоглядна мисленнєва переорієнтація щодо автономних прав України протягом ХVІІІ ст. 
Красномовним є й те, що цю статтю у змісті подано у рубриці «Новий погляд на проблему». 

Отже, історія Гетьманщини здобула незначне висвітлення на шпальтах «УІЖ». Більшість 
дотичних публікацій географічно присвячені Лівобережній Україні ХVІІІ ст., тематично – соціально-
економічній або культурній історії. Проблеми політичної історії Гетьманщини представлені 
фрагментарно та винятково в руслі радянської концепції соціально-класового протистояння. На 
цьому тлі цікаво проаналізувати змістове наповнення видання української діаспори – журналу 
«Український історик». 

У найпершому числі «УІ» один із його засновників О. Оглоблин сутність завдання української 
історіографії в еміграції визначив у такий спосіб: «… виступати рішуче, коли треба і як треба, проти 
офіційної совєтської історичної схеми та визначених нею концепцій України; … об’єктивно і дружньо 
критикувати поодинокі праці українських совєтських істориків, маючи при тому зрозуміння для їх 
ситуації; їх недоліків та помилок, навіть їх фальсифікацій, продиктованих урядовим замовленням і 
наказом; … повною мірою оцінювати, відзначати безперечні наукові осяги українських совєтських 
істориків»1. Тобто ставилося цілком конструктивне завдання корегування здобутків радянських 
науковців. Його реалізація здійснювалася і шляхом заповнення прогалин у знанні української 
минувшини, що утворилася в радянському історіописанні внаслідок жорсткої селекції історичної 
науки. Тому на сторінках «УІ» переважна більшість розвідок присвячена козацькій добі, виступу 
гетьмана І. Мазепи проти російського царату. Історія Гетьманщини ХVІІІ ст., особливо політична її 
складова, висвітлена доволі побіжно, у контексті інших історичних подій. Окремі аспекти її 
становища містяться у публікаціях різного формату: статтях, бібліографічних нотатках, рецензіях 
тощо. Парадигма «УІ» докорінно відрізняється від презентованої в «УІЖ». За тематичним 
наповненням ці публікації можна об’єднати у кілька груп: особливості політичного становища 
українських гетьманів і старшини у 1709-1764 рр.; земельне питання; наслідки політики російського 
царату для розвитку Гетьманщини. 

Рис. 2 демонструє представленість досліджень з історії Гетьманщини на шпальтах «УІ» 
протягом 1963-1990 рр. Ситуація з публікаціями означеної тематики у цьому журналі діаметрально 
протилежна радянському «УІЖ»: протягом 1960-х рр. з’явилося лише три публікації, проте у 1970-
ті – 1980-ті рр. надруковано основну кількість матеріалів (19). Певне підвищення активності авторів 
припадає на першу половину 1970-х рр., на початок і кінець 1980-х рр. Отже, мусимо відзначити, що 
«УІ» заповнював прогалини у науковому знанні української історії, котрі утворювалися внаслідок 
жорсткої селекції історичної інформації в УРСР. 

Найперша публікація належить Л. Винару, який у контексті періодизації козацької доби від 
Хмельниччини до кінця ХVІІІ ст., наголосив на поразці козаччини у визвольних змаганнях 
з Москвою, яка поступово втрачала своє керівне становище, політичне значення, зберігаючи при 
цьому на певний час деяку правову, соціально-економічну окремішність, ідеологічний вплив 
на розвиток українського історичного життя2. В. Омельченко у розвідці «Рід Полетик» через призму 
перебування представників роду на високих старшинських посадах показав тогочасні можливості 
підвищення представників впливових сімей соціальною драбиною та розповів про політичні події 
ХVІІІ ст. – будівництво Української лінії, похід генерала Леонтієва проти Ногайської орди та ін.3. 

Аналізуючи статтю радянської дослідниці О. Лугової «Про становище України в період 
капіталізму», Л. Винар закцентував увагу на її позиції, згідно з якою царизм розпочав колоніальну 
політику задовго до утвердження капіталізму в Росії, скориставшись возз’єднанням України з Росією 
на правах автономії, брутально обмеживши останні, особливо у другій половині ХVІІІ ст.4. Л. Винар 
зазначає: «Спершу ми думали, що на сторінках УІЖ розгорнеться справжня наукова дискусія над 
заторкненими питаннями. Проте в дуже короткому часі довелося розчаруватися. У 9 числі «УІЖ» 
з’явилася, правдоподібно на замовлення Компартії, відповідь на статтю Лугової, написана 
С. Я. Боровим «До питання про становище України в період капіталізму»…». Л. Винар критично 
поставився до намагання останнього довести відсутність у царській Росії дискримінаційної політики 
відносно України5. 

 
1 Оглоблин, О. (1963). Завдання української історіографії на еміграції. Український історик, 1, 2. 
2 Винар, Л. (1963). Проблема періодизації козацької доби. Український історик, 1, 5. 
3 Омельченко, В. (1967). Рід Полетик. Український історик, 1-2 (13-14), 59-63. 
4 Винар, Л. (1967). О. І. Лугова, «Про становище України в період капіталізму», Український Історичний 
Журнал», 3, 15–25; Український історик, 3-4 (15-16), 138-139. 
5 Винар, Л. (1967). О. І. Лугова, «Про становище України в період капіталізму», Український Історичний 
Журнал», 3, 15-25. Український історик, 3-4 (15-16), 138. 
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Рис. 2. Кількість публікацій «УІ», присвячених історії Гетьманщини ХVІІІ ст.
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Л. Винар, аналізуючи працю джерелознавчого спрямування М. Литвиненко «Джерела історії 
України ХVІІІ ст.», звертає увагу на те, що в разі відкинення частого покликання автора на Леніна, 
Маркса і Енгельса, які на думку Л. Винара, не мають жодного відношення до джерелознавчого 
дослідження автора, а також марксову інтерпретацію провідної верстви в Україні ХVІІІ ст., – тоді 
треба визнати, що це є вдала спроба вивчення тогочасних джерел1. Унаслідок характеристики праці 
В. Голобуцького «Економічна історія УРСР» констатовано, що Росія принесла Україні чимало 
«користей», ліквідуючи Гетьманщину, а разом з тим і будь-яку автономію для господарського 
розвитку українських земель2. 

У рецензії на працю П. Оглоблина «Очерки истории украинской фабрики. Мануфактура 
в Гетьманщине» Б. Винар звертає увагу на інформацію про економічну політику Петра І, спрямовану 
проти розвитку українських зовнішніх торгівельних зв’язків та запровадження тарифної політики 
царського уряду задля забезпечення монопольного становища російській продукції на українському 
ринку3. 

О. Баран в огляді-рецензії праці З. Хижняк «Києво-Могилянська академія» звернув увагу 
на відсутність у радянському дослідженні інформації про соціально-політичні відносини, що 
впливали на культурно-освітню сферу ХVІІ-ХVІІІ ст., та невелику кількість відомостей щодо зв’язків 
між Києво-Могилянською академією та козацькою державою, наголошуючи також на тому, що 
в книзі узагалі не знаходимо багато4. 

Привертає увагу розвідка В. Сенютовича-Бережного «Козацтво та боротьба старшини-шляхти 
на Гетьманщині за визнання за нею російським урядом прав дворянства», у якій ідеться про 
визначення місця української старшини ХVІІІ ст. в політичному середовищі Гетьманщини. Він пише 
про певні термінологічні особливості та їх сутність для становища старшини: «Добачаючи в назві 
«шляхта» ознаку благородного походження, козацька старшина, як стан воєнний, починає її охоче 
вживати при гетьмані Данилі Апостолі, але назва ця за нею закріплюється лише в 60-их роках 
ХVІІІ століття»5. Автор показав, що у першій третині ХVІІІ ст. старшина за своїми офіційними 
правами від козацтва ще нічим не відрізнялася, будучи його зверхнім шаром. Історик звернув увагу 
на можливості «кар’єрного зростання» тогочасного козака: «… звичайному козакові шлях 
до старшинських гідностей не був заказаний і обранням на старшинську посаду, затим через уряд, він 
міг дістатися до значкового товариства, а там і до «шляхти»». В. Сенютович-Бережний наголошує 
на піднесенні активності шляхетства на Гетьманщині на початку другої половини ХVІІІ ст. у боротьбі 
за станові права та українську автономію, акцентуючи увагу на українській позиції на раді 
у м. Глухові 1763 р. з нагоди перегляду «Прав по которымъ судится малороссійскій народъ», 
відправленні українською шляхтою на чолі з гетьманом К. Розумовським російській цариці прохання 
щодо відновлення різних старовинних прав6. 

Наступний вектор – проблематика, пов’язана із земельним питанням у контексті владних 
можливостей українських керманичів. В. Сенютович-Бережний закцентував увагу 
на вищезазначеному питанні на теренах Гетьманщини за часів І. Скоропадського. Він пише про те, 
що в період його правління було роздано багато військових земель, як вільних, так і несвобідних, 
аналізуючи при цьому дії російського царя Петра І, який роздавав старшині землі «за вірність» із тих, 
що відбирали від мазепинців, а також роздачу українських земель за часів Малоросійської колегії 
«своїм людям», нерідко через підкупи. В. Сенютович-Бережний називає імена тих, хто відзначився 

 
1 Винар, Л. (1971). М. А. Литвиненко, Джерела історії України ХVІІІ ст. Харків: В-во Харківського 
університету, 204. Український історик, 1-2 (29-30), 128. 
2 Винар, Б. (1971). В. О. Голобуцький, Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. Київ: Вища 
Школа,299. (1970) Український історик, 1-2 (29-30), 130. 
3 Винар, Б. (1972). Олександер П. Оглоблин. Очерки истории украинской фабрики. Мануфактура 
в Гетьманщине. Киев: Государственное издательство Украины. (1925) Кріпацька фабрика. Харків-Київ: 
Пролетар. (1931). Предкапиталистическая фабрика. Киев: Государственное издательство Украины, (1925), 
Oleksander Ohloblyn (1971). A History of Ukrainian Industry. Reprint of the three-volume study first published in 
Kiev in 1925 and 1931. With an editor’s preface, a retrospect by the author, and indices. München, Wilhelm Fink 
Verlag. Harvard Series in Ukrainian Studies, 12. Український історик, 3-4 (35-36), 133. 
4 Баран, О. (1971). З. І. Хижняк, Києво-Могилянська Академія, Київ: В-во Київського Університету, (1970). 
Український історик, 3-4 (31-32), 123-124. 
5 Сенютович-Бережний, В. (1973). Козацтво та боротьба старшини-шляхти на Гетьманщині за визнання за нею 
російським урядом прав дворянства. Український історик, 3-4 (39-40), 133-141. 
6 Там само, 138-139. 
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великими земельними апетитами. Серед них – полковник Андрій Лубенський та його сестра 
Настя Скоропадська1. 

У рубриці «Дискусія» маємо англомовну розвідку Ю. Гаєцького «Cossack terminology: 
suggestions for the study of the Hetmanate, the Ukrainian Cossack State» щодо дослідження козацької 
термінології. У ній міститься визначення ключових дефініцій, пов’язаних із Гетьманщиною2. 
У англомовній розвідці С. Шерера «Beyond morality: the moral teaching and practice of H. S. Skovoroda 
(1722-94)» висвітлено культурологічний аспект розвитку українських теренів, пов’язаний 
із творчістю українського філософа Г. Сковороди3. 

Участь українських депутатів у Катеринівській комісії проаналізував М. Палій. До речі, ця 
публікація є однією з суто політичних, на відміну від інших, що стосуються ХVІІІ ст., опублікованих 
на сторінках «УІ». М. Палій серед негативних наслідків перебування України під російською 
окупацією називає такі: великі людські втрати під час будівництва каналів, твердинь Петербурга та 
інших споруд в московській державі; наруги та кривди від російських військ, що перебували 
на українських теренах. З правлінням Катерини ІІ дослідник пов’язав останню фазу в історії 
самостійного існування України4. 

У століття з дня народження Д. Дорошенка в «УІ» опубліковано його працю «Що таке історія 
Східньої Европи? (До питання про розмежування української і російської історії)». Стаття 1933 р., 
але вона доволі показова як для характеристики поглядів істориків із діаспори. Автор красномовно та 
з неабиякою приязню описує Гетьманщину, зазначаючи, що за короткий час вона досягла високого 
ступеня розвитку просвіти й культури, показала найкращі сторони українського культурно-
національного типу, серед яких: народна освіта, вищі школи – Академія й колегії, масові студії молоді 
за кордоном, розквіт літератури та мистецтва, високий рівень матеріальної культури 5. Д. Дорошенко 
звернув увагу на наслідки панування на Лівобережжі російського царату: копання каналів на півночі, 
нищівні походи на Персію і не менш згубні на Крим, Туреччину та Пруссію, а також знищення 
української торгівлі та господарського життя. Дослідник зазначив мету російського царату щодо 
ліквідації України як окремого господарського організму, перетворення її на колоніальний ринок для 
московської промисловості, ліквідацію автономії, формальне заведення кріпацтва, русифікацію 
церкви та школи 6. 

Зрушення у транскордонній історичній науці наприкінці 1980-х рр. демонструє публікація 
М. Брайчевського. Дослідник простежує процес втрати Україною її суверенних прав, зазначаючи, що 
протягом другої половини ХVІІ і майже цілого ХVІІІ ст. російський царизм уперто, крок за кроком 
вів наступ на суверенні права українського народу, його державність 7. 

Отже, у другій половині ХХ ст. у вивченні історії Гетьманщини, як і в українській історичній 
науці загалом, чітко викристалізувалися дві діаметрально протилежних парадигми – радянська та 
зарубіжна. Перша (від кінця 1950-х рр.) – розлого презентована у публікаціях «УІЖ». Світоглядний 
концепт українських радянських авторів щодо історії Гетьманщини ХVІІІ ст. зводився до висвітлення 
соціально-економічного становища селянства ХVІІІ ст., соціального протистояння, у радянській 
термінології – «класової боротьби». Загалом на сторінках «УІЖ» розвідки, спеціально присвячені 
політичній проблематиці Гетьманщини ХVІІІ ст., відсутні. Автори намагалися в повній мірі 
реалізувати ідею єдиної історичної ретроспективи українського та російського народів, прагнули 
націлити читача на спільний простір із однаковими проблемами, пов’язаними з боротьбою селянства 
проти феодалів-загарбників. Публікації «УІ» слід розглядати як виклик радянському історичному 
наративу. Проте і тут небагато матеріалів з історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Розвідки, презентовані 
в «УІ», висвітлювали державотворчу ідею періоду козацько-гетьманської доби ХVІ-ХVІІІ ст. 

 
1 Сенютович-Бережний, В. (1973). Козацтво та боротьба старшини-шляхти на Гетьманщині за визнання за нею 
російським урядом прав дворянства. Український історик, 3-4 (39-40), 138. 
2 Gajecky, G. (1975). Cossack terminology: suggestions for the study of the Hetmanate, the Ukrainian Cossack State. 
Український історик, 1-2 (45-46), 120-126. 
3 Scherer, S. (1981). Beyond morality: the moral teaching and practice of H. S. Skovoroda (1722–94). Український 
історик, 1-4 (69-72), 60-73. 
4 Палій, М. (1978). Участь українських депутатів в Катеринівській комісії. Український історик, 1-3 (57-59), 
52.  
5 Дорошенко, Д. (1982–1983). Що таке історія Східньої Европи? Український історик, 3-4 (75-76); 1 (77), 108.  
6 Там само, 116-117. 
7 Брайчевський, М. (1989). Про українську державність. Український історик, 4 (104), 78. 
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Українські історики, які опинилися поза межами етнічної Батьківщини, прагнули довести здатність 
українців на подальший розвиток власної державності, віднайти та науково обґрунтовувати 
причинно-наслідкові зв’язки та історичну ретроспективу розвитку державності на українських 
теренах. Водночас парадоксально, що історики, які відносилися до різних світоглядних кіл, 
перебували у протилежних суспільно-політичних умовах, мали однакову проблему – обмежений 
доступ до архівних джерел з історії Гетьманщини ХVІІІ ст.: діаспоряни фізично були відірвані від 
України; радянські науковці – з огляду на ідеологічні перешкоди. Як наслідок, до початку останнього 
десятиліття ХХ ст. Гетьманщина ХVІІІ ст. не потрапила до епіцентру наукового наративу двох 
українських журналів – «Українського історичного журналу» та «Українського історика». 
Заповнення прогалини відбулося вже працею наступного покоління дослідників. 
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The  article  examines  the  issues  of  correlation  between  national  and  local  information  in  the 
obligatory statistical and information yearbook in the Russian Empire, which was issued in each 
province of the country. We have considered this issue on the example of the «Kharkiv calendar» 
(for 1869–1917). The nature of both types of publications was determined, a quantitative analysis 
of the materials was carried out. It was concluded that the general materials covered only some 
specific areas of social life (religion, finance, etc.), and local data concerned almost all the areas of 
life of the local population (from various statistical data on population movements to education, 
trade,  etc.).  Such  a  variety  of  information  indicates  that  the  «Kharkiv  calendar»  was  aimed 
primarily at certain segments of the population of Kharkiv and the province and provided both 
statistical and popular science up‐to‐date data. 
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province, analysis. 

Одним з важливих джерел з історії Харківщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є 
статистико-інформаційний збірник «Харьковский календарь», який видавався в період з 1868 р. 
до 1917 р. Харківським губернським статистичним комітетом. Редакторами випусків були секретарі 
комітету. На сторінках цих видань відображалися не лише статистичні дані, а й довідкові матеріали, 
іноді містилися науково-популярні статті, інформація щодо підприємств, різноманітних закладів 
тощо, які діяли в Харкові та Харківській губернії в означений період. Видання в місцевому варіанті 
комплексно відображало модернізаційні процеси, які охопили Російську імперію після реформ 
Олександра ІІ. 

«Харьковский календарь» протягом всього періоду свого існування містив матеріали, які 
стосувалися не лише Харкова та губернії, але й Російської імперії в цілому, а подекуди в ньому 
йшлося й про світові події. Причому, одразу можна зазначити, що, за нашими спостереженнями, 
більш «загальна інформація» (тобто та, яка стосувалася імперії та світу в цілому) займала чимале 
місце, особливо на початковому етапі існування збірника. В даній статті ми розглянемо ці дані, 
визначимо характер таких відомостей, окреслимо співвідношення місцевої інформації 
до загальноімперської. 

У період з 1862 по 1868 рр. в Харкові місцевим губернським статистичним комітетом 
видавалася «Памятная книжка Харьковской губернии», яку можна вважати виданням, що передувало 
«Харьковскому календарю», оскільки за змістом вони були ідентичними. Починаючи з «Памятной 
книжки Харьковской губернии», дані, які розміщувалися на сторінках видання можна умовно 
поділяти на «загальні» (загальноімперські та світові) та «місцеві» (ті, які стосувалися міста Харкова, 
окремих повітів і Харківської губернії в цілому). Протягом всіх семи випусків цього збірника він 
зарекомендував себе передовсім як статистико-інформаційне видання з великою кількістю «місцевих 
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відомостей». В деяких випусках «загальна інформація» відсутня взагалі (наприклад, за 1864–1865, 
1867 рр.1). Але й з перших номерів локальні дані за своєю кількістю значно перевищували імперські, 
а інформація про світові події обмежувалася церковно-релігійною тематикою. 

Для прикладу порівняємо змістовну частину столичної «Памятной книжки Санкт-
Петербургской губернии на 1864 год»2 з аналогічним збірником по Харківській губернії за цей же рік. 
Ми обрали для порівняння саме столичне видання, оскільки можна припустити, що саме воно мало 
бути флагманом серед подібних видань і провінційні губернські статистичні комітети повинні були 
рівнятися на нього при створенні своїх пам’ятних книжок і календарів. 

В першому випадку місцеві матеріали, що стосувалися Санкт-Петербургу та губернії складають 
основну частину змісту, а будь-які дані по імперії в цілому відсутні. Так само і в Харкові регіональні 
дані в цей рік повністю займають весь зміст «Памятной книжки…». Це може свідчити про певний 
вплив столичного збірника, який, скоріш за все, був взятий Харківським губернським статистичним 
комітетом за взірець. Однак, варто зазначити, що, на відміну від харківського видання, в санкт-
петербурзькому був зручнішим навігаційний апарат. Зокрема, в змісті (який знаходився наприкінці, а 
не на початку, як в «Памятной книжке Харьковской губернии») ми бачимо чіткий розподіл 
статистичних даних за певними критеріями, наприклад: «Пространство и постройки», 
«Народонаселение», «Промышленность и торговля»3 тощо. Такий розподіл дозволяв читачу швидше 
знайти необхідну інформацію. В харківському випадку подібні дані в змісті не виділялися окремо, а 
просто друкувалися під загальною назвою «Статистические сведения о Харьковской губернии»4. 

Проте, обидва видання за своїм наповненням не є подібними. В харківському збірнику в цей рік 
вийшло кілька наукових статей щодо природи краю (наприклад, статті Н. Д. Борисяка 
«Об орографических отношениях на пространстве, занимаемом Изюмским уездом Харьковской 
губернии»5 та А. С. Пітри «О студенистых водорослях Змиевского Лимана (Харьковской 
губернии)»6). «Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии на 1864 год» була суто 
статистистико-довідковим виданням, оскільки тут наводився адрес-календар правлячих осіб, 
чиновників і установ губернії та різноманітні статистичні дані. Інша інформація не зустрічається. 
Такого підходу видавці в Петербурзі дотримувалися й надалі. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що Харківський губернський статистичний 
комітет, на який було покладено видання «Календаря», орієнтуючись на столичні зразки, все ж 
намагався створити своє, оригінальне видання, яке, зокрема, відрізнялося завдяки публікації наукових 
і науково-популярних праць. Зазначимо, що викладачі та професори Харківського університету 
значно впливали на роботу Харківського губернського статистичного комітету зі створення 
пам’ятних книжок, надаючи для публікації свої наукові та оглядові розвідки, що, на нашу думку, 
позитивно вплинуло на змістовну частину, роблячи її унікальною не лише для даного регіону, але й 
в загальноімперському масштабі. 

Коли на зміну «Памятной книжке Харьковской губернии» прийшов «Харьковский календарь», 
пошуки оптимального змісту не припинились. Випуски «Харьковского календаря» на 1869 та 
1870 рр. суттєво відрізнялись від того, що пропонувала «Памятная книжка…». Зокрема, відмінність 
полягала в тому, що збільшився обсяг загальноімперської інформації. У календарі на 1869 р. таких 
матеріалів було біля 207, а наступного року – понад 708. При цьому, в цих випусках місцевої 
інформації було більше (в другому випадку – незначно), але тільки за рахунок статистики, довідкових 
матеріалів (зокрема, адрес-календаря) і оголошень. Наукових і науково-популярних матеріалів 
в перших випусках не було. Це можна пояснити тим, що, можливо, укладач О. Й. Подвисоцький 
намагався створити збірник, який би відрізнявся від «Памятной книжки Харьковской губернии». 

 
1 Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год (1864) Харьков: В Университетской типографии, 3; 
Памятная книжка Харьковской губернии на 1865 год (1865). Харьков: В Университетской типографии, 4; 
Памятная книжка Харьковской губернии на 1867 год (1867). Харьков: В Университетской типографии, 6. 
2 Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии на 1864 год (1864). Санкт-Петербург: Типография  
Санкт-Петербургского губернского правления, 2. 
3 Там само, 200-310. 
4 Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год (1864) Харьков: В Университетской типографии, 93-260. 
5 Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год (1864) Харьков: В Университетской типографии, 237-245. 
6 Там само, 246-258. 
7 Харьковский календарь на 1869 год (1868). Харьков: Печатано в Губернской типографии, 1. 
8 Харьковский календарь на 1870 год (репринтное издание) (2008). Харьков: Издательство САГА, 2. 
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Проте, вже починаючи з «Харьковского календаря на 1871 год», цей збірник за змістом нагадував 
«Памятную книжку…», але в більш розширеному варіанті. 

Зазначимо, що перші чотири випуски «Харьковского календаря» (на 1869–1872 рр.) вважалися 
приватним виданням, хоча й були укладені секретарем Харківського губернського статистичного 
комітету О. Й. Подвисоцьким (1825–1883). Після того, як був виданий випуск на 1873 рік, видання 
стало офіційним і відлік номерів знову розпочався з першого. З того часу, коли «Харьковский 
календарь» став видаватися Харківським губернським статистичним комітетом (1872 р.), кількість 
місцевої інформації поступово збільшувалася та мала значну перевагу над імперською (знов-таки, 
завдяки адрес-календарю). Це також пояснюється об’єднанням деяких рубрик, через що кількість 
матеріалів, розміщених окремо, зменшувалась. Для прикладу, у календарі на 1874 рік місцеві 
відомості були поділені на кілька рубрик: «Почта, телеграф, железные дороги»1, «Статистический 
отдел»2 та деякі інші. Через 10 років у календарі на 1884 р. дані з цих розділів були об’єднані в «Отдел 
III-й местный справочный»3. 

Зауважимо, що всі цифри, наведені нами стосовно «Харьковского календаря» подані без 
урахування довідок, які друкувалися в адрес-календарі, але в місцеву інформацію окремо рахувалися 
також різноманітні додатки, якщо вони були. Кількість матеріалів як загальних, так і місцевих вказана 
приблизно, оскільки в ході підрахунків могли бути незначні погрішності. 

Починаючи з «Харьковского календаря» на 1874 р. кількість загальноімперської інформації 
поступово почала скорочуватись. Так, у виданні на цей рік і на наступний 1875 р. таких матеріалів 
окремими статтями налічувалось 34, місцевих – понад 304, а вже у 1877 р. кількість загальної 
інформації скоротилась до 24, місцевих відомостей знову було понад 305. У календарі на 1878 р. 
загальна інформація складала вже 32 матеріали, місцева – 426, а на наступний рік місцева інформація 
зросла до 51, загальна зменшилася до 29 матеріалів7. 

У 1880-ті роки (на нашу думку, це був період розквіту «Харьковского календаря») інформація 
місцевого характеру спочатку залишилася на тому ж рівні за кількістю, як і наприкінці 1870-х рр. Однак 
ситуація була дещо іншою порівняно з попередніми періодами. Були спроби об’єднання матеріалів 
в укрупнених розділах. Особливо виразно це простежується у випуску на 1882 р., коли загальні 
матеріали складали 11 позицій, а місцеві – 248. Майже те саме простежується наступного року 
(загальні – 16, місцеві – 21)9. Положення почало змінюватися в період, коли редактором «Харьковского 
календаря» став відомий історик, етнограф П. С. Єфименко (1836–1907). В цей час кількість місцевих 
повідомлень значно перевищувала загальну в порівнянні з попередніми роками. У виданні на 1884 р. її 
кількість збільшилась до 69 матеріалів (загальних було 21)10, а вже у 1885 р. ця цифра зросла 
до 133 (загальних – 59)11. Це відбулося ще й тому що з цього року в збірнику з’явився новий розділ – 
медичний, де містилася велика кількість інформації щодо лікарень міста Харкова, приватних клінік, 
наводилася статистика різноманітних захворювань тощо12. У випуску на 1887 р. кількість місцевих 
матеріалів досягла вищої позначки – 156 (загальних – 86)13. При цьому зазначимо, що в цей же рік 
значно збільшилась і кількість сторінок «Календаря» – 1043 при 892-х сторінках в попередньому 
збірнику14. З 1889 р. в збірнику вже спостерігається зниження кількості окремої інформації як місцевого 
(96), так і загального характеру (47)15. Це пов’язано з подальшими пошуками оптимального 
комплектування розділів, які спостерігаються безперервно протягом всього часу існування збірника. 

 
1 Харьковский календарь на 1874 год (1873). Харьков: Печатня К. П. Счасни, 2, 109-161. 
2 Там само, 262-322. 
3 Харьковский календарь на 1884 год. Харьков: Типография Губернского правления, 12, 116-341. 
4 Харьковский календарь на 1874 год (1873). Харьков: Печатня К. П. Счасни, 2; Харьковский календарь  
на 1875 год (1874). Харьков: Типография И. Д. Гинзбурга и А. Я. Кудрина, 3. 
5 Харьковский календарь на 1877 год (1876). Харьков: Типография Харьковского губернского правления, 5. 
6 Харьковский календарь на 1878 год (1877). Харьков: Типография Губернского правления, 6. 
7 Харьковский календарь на 1879 год (1878). Харьков: Типография Харьковского губернского правления, 7. 
8 Харьковский календарь на 1882 год (1882). Харьков: Типография К. П. Счасни, 10. 
9 Харьковский календарь на 1883 год (1882). Харьков: Типография Харьковского губернского правления, 11. 
10 Харьковский календарь на 1884 год (1883). Харьков: Типография Губернского правления, 12. 
11 Харьковский календарь и памятная книжка на 1885 г. (1884). Харьков: Типография Губернского правления, 13. 
12 Там само, 260-321. 
13 Харьковский календарь на 1887 год (1886). Харьков: Типография Губернского правления, 15. 
14 Харьковский календарь на 1886 год (1885). Харьков: Типография Губернского правления, 14. 
15 Харьковский календарь на 1889 год (1889). Харьков: Типография Губернского правления, 17. 
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У 1890-х рр. стан змістовної частини знову почав змінюватись. У порівнянні з випуском 
на 1889 рік, з наступного збірника кількість інформації (як загальної, так і місцевої) почала 
зменшуватись (близько 42 позиції загальних та 69 місцевих матеріалів)1. Подібна ситуація 
спостерігалася й у 1891 р. (47 – загальна інформація, 52 – місцева)2. Але вже з випуску на 1892 р. 
кількість матеріалів поступово збільшувалась (82 загальних, 77 місцевих)3 і до 1898 р. зростала. В цей 
же час з’являються нові розділи (наприклад, «Отдел статистический областной»4, в якому містилася 
інформація про деякі інші губернії Російської імперії, перш за все – розташованих найближче 
до Харківської (Курську, Воронезьку, Чернігівську, Полтавську та ін.) рубрики (наприклад, «Вновь 
изданные узаконения и распоряжения»5 та ін.). Проте, в цей період деякі вже традиційні рубрики 
поступово скорочувались (наприклад, медичний відділ6) і ця тенденція зберігалася до останнього 
випуску на 1917 рік. 

Перший випуск, де кількість місцевої інформації перевищила 200 позицій, був випуск на 1894 р. 
(231 матеріал)7. Це було пов’язано з двома новими рубриками: торговою та педагогічною, про що 
читачам повідомлялося в передмові8. 

Найбільша кількість місцевої інформації за весь період існування видання спостерігається 
у збірнику на 1897 р. – 266 (загальної – 89)9. В даному випадку збільшення матеріалів, скоріше за все, 
було пов’язане з тим, що цей випуск оголошувався «ювілейним», про що йшлося в передмові: 
«В текущем 1897 году исполнилось […] 25 лет изданию «Харьковского календаря» и 35 лет изданию 
статистическим комитетом научно-справочных книг [мається на увазі початок випуску «Памятной 
книжки Харьковской губернии» – О. Я.]»10. Якщо брати до уваги той факт, що Харківський 
губернський статистичний комітет починав відлік «Харьковского календаря» з випуску на 1873 рік 
(опублікований у 1872 р.), коли видання припинило бути приватним, а видавалося комітетом, то 
у 1897 р. збірнику виповнювалося 25 років, хоча, на нашу думку, в дослідженнях варто враховувати 
випуски, які виходили друком, починаючи з 1868 року. 

1898 року кількість інформації зменшилася: 57 загальної (її вже не було в адрес-календарі) та 
49 місцевої (без урахування адрес-календаря)11, а вже з 1899 року знову зросла (62 загальної 
та 173 місцевої12) і така тенденція збереглася до 1906 р. (за період з 1899 р. до 1906 р. найбільша 
кількість місцевої інформації була на сторінках видання за 1903 р. (221)13, а загальної –  
у 1902 р. (77)14. 

При цьому, в цей період деякі відділи змінюють свій напрямок. Наприклад, медичний, який став 
містити лише інформацію про лікарів, масажистів Харкова та інших медиків і став нагадувати більше 
адрес-календар, а не окремий відділ з актуальною інформацією про різноманітні хвороби, способи їх 
лікування та інше, як це було раніше15. 

З 1907 р. обсяг всієї інформації зменшувалася. Це було пов’язано з черговим 
перекомплектуванням розділів. В даному випадку «Харьковский календарь» перейшов до розряду 
статистико-довідкових видань, зберігаючи при цьому суто довідковий стиль викладення матеріалу, 
оскільки окрім статистики, різноманітних довідкових даних і реклами у виданні більше нічого 
не було. Такий перехід міг бути пов’язаний з кризою в статистичному комітеті, або зі зміною 
кадрового складу, який вирішив зробити видання більш вузького спрямування, як це й було, 
за нашими спостереженнями, здебільшого в інших губерніях. В цей час у виданні також проходять 
деякі зміни в змістовній частині. З випуску «Харьковского календаря на 1911 год» з’являється новий 

 
1 Харьковский календарь на 1890 год (1890). Харьков: Типография Губернского правления, 18. 
2 Харьковский календарь на 1891 год (1891). Харьков: Типография Губернского правления, 19. 
3 Харьковский календарь на 1892 год (1892). Харьков: Типография Губернского правления, 20. 
4 Харьковский календарь на 1893 год (1893). Харьков: Типография губернского правления, 21. 
5 Харьковский календарь на 1892 год (1892). Харьков: Типография Губернского правления, 20, 124-211. 
6 Харьковский календарь на 1893 год (1893). Харьков: Типография губернского правления, 21, 319-333. 
7 Харьковский календарь на 1894 год (1894). Харьков: Типография Губернского правления, 22. 
8 Харьковский календарь на 1894 год (1894). Харьков: Типография Губернского правления, 22, XVII. 
9 Харьковский календарь на 1897 год (1897). Харьков: Типография Губернского правления, 25. 
10 Там само, А. 
11 Харьковский календарь на 1898 год (1898). Харьков: Типография Губернского правления, 26. 
12 Харьковский календарь на 1899 год (1899). Харьков: Типография Губернского правления, 27. 
13 Харьковский календарь на 1903 год (1903). Харьков: Типография Гессен, Молчадского и Варшавчика, 31. 
14 Харьковский календарь на 1902 год (1902). Харьков: Типографии Варшавчика, Гессена и Молчадского, 30. 
15 Харьковский календарь на 1906 год (1906). Харьков: Типография губернского правления, 34, 150-168. 
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розділ «Список обществ Харьковской губернии»1, а також з цього ж випуску підрозділ «Фабрики и 
заводы»2 став окремим розділом (до того розміщувався в «Отделе статистическом местном»3). Крім 
того, додавався ще один окремий розділ, якого до того не було на сторінках збірника – «Обзор 
Харьковской губернии» за якийсь певний рік (наприклад, в «Харьковском календаре на 1911 год» 
такий огляд губернії був за 1909 р.4). Цей розділ репрезентував різноманітні статистичні дані 
у вигляді таблиць та містив загальні огляди. Він складався з таких підрозділів: «Пространство, 
естественные и производительные силы губернии и экономическая деятельность её населения»5, 
«Земледелие»6, «Скотоводство»7 та ін. 

В період з 1907 р. до 1917 р. максимальна кількість місцевої інформації сягнула 18 (збірники 
на 1911–1916 рр.)8, а загальної – 24 (видання на 1907–1908 рр.)9. Найменшим за обсягом змісту був 
«Харьковский календарь» на 1917 р., оскільки в ньому були лише загальні розділи «Российский 
императорский дом» та «Месяцеслов» і місцеві «Административный отдел», «Адрес-календарь» і 
«Объявления»10. 

Варто зазначити, що частину матеріалів «Харьковского календаря» можна віднести 
до світового контексту. Така інформація стосувалася, як правило, релігії та церкви (не лише 
православного сповідання) і розміщувалася в розділі «Месяцеслов»11, астрономічних відомостей 
(наприклад, «О различии в показании часов в один и тот же момент в различных местах Земли», 
«Таблица сравнения харьковского времени с временем других мест Земли»12), політичної (наприклад, 
«Государи и правители стран»13), торгової та фінансової сфери (наприклад, «Сравнение единиц меры 
и веса иностранных с употребляемыми в России», «Употребительнейшие иностранные монеты 
с обозначением их стоимости в рублях и копейках»14) та ін. Подібні матеріали зустрічаються рідше, 
аніж інші повідомлення, проте вони знайомили читачів з актуальними відомостями, які виходили 
за межі губернії та імперії. 

Таким чином, «Харьковский календарь» можна віднести до універсальних видань, оскільки він 
поєднував у своєму змісті необхідну та актуальну інформацію як загальноімперського напрямку, так 
і місцеву. Однак, загальні відомості виконували більше формальну «обов’язкову» функцію та 
не відрізнялися особливим розмаїттям матеріалів. Вони розміщувалися, скоріш за все, з метою 
донести загальну, перш за все – обов’язкову інформацію (щодо законів, певних фактів з історії та 
сучасності Російської імперії, всіляких тарифів та інших послуг) до відома населення. В той же час 
місцеві дані мали інший характер. Тут також була загальна інформація щодо тарифів, послуг та інше, 
але в губернському та міському вимірі. Втім, на цьому зміст збірника не обмежувався. В деяких 
випусках містилися наукові та науково-популярні статті, статистичні та історичні матеріали, які 
відбиралися членами комітету і стосувалися майже всіх сфер життя суспільства. Такі публікації мали 
більш різноманітну спрямованість. Багато з них визначалися укладачами, роблячи зміст унікальним, 
притаманним лише Харківській губернії. 

 
1 Харьковский календарь на 1911 год (1910). Харьков: Типография Губернского правления, 39, 111-124. 
2 Там само, 125-167. 
3 Харьковский календарь на 1900 год (1900). Харьков: Типография Варшавчика, 28, 144. 
4 Харьковский календарь на 1911 год (1910). Харьков: Типография Губернского правления, 39, 1-81. 
5 Там само, 1-4. 
6 Там само, 4-14. 
7 Там само, 14-16. 
8 Харьковский календарь на 1911 год (1910). Харьков: Типография Губернского правления, 39; Харьковский 
календарь на 1912 год (1911). Харьков: Типография Губернского правления, 40; Харьковский календарь 
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(1913). Харьков: Типография Губернского правления, 42; Харьковский календарь на 1915 год (1914). Харьков: 
Типография Губернского правления, 43; Харьковский календарь на 1916 год (1915). Харьков: Типография 
Губернского правления, 44. 
9 Харьковский календарь на 1907 год (1907). Харьков: Типография Губернского правления, 35; Харьковский 
календарь на 1908 год (1908). Харьков: Типография Губернского правления, 36. 
10 Харьковский календарь на 1917 год (1916). Харьков: Типография Губернского правления, 45. 
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До 1880-х рр. загальної інформації було дещо більше, а кількість місцевих матеріалів 
отримувала перевагу здебільшого за рахунок адрес-календаря установ, керуючих осіб губернії тощо. 
З того моменту, як секретарем Харківського губернського статистичного комітету став 
П. С. Єфименко, кількість місцевих відомостей почала збільшуватись й поступово зростала 
за рахунок нових розділів, які з’являлися у виданні та розширенні традиційних. Так, з випуску 
на 1884 р. у збірнику з’явився окремий розділ, присвячений науковим і науково-популярним статтям, 
який продовжився до випуску на 1886 р., а з 1887 р. зник, оскільки для таких матеріалів з’явився 
спеціальний додаток до збірника – «Харьковский сборник». 

З початку 1890-х рр. «Харьковский календарь» поступово стає, скоріше, не статистико-
інформаційним (тобто таким, який мав у собі не лише статистику та довідкові матеріали, але й 
інформацію, яка виходила за ці межі, наприклад, науково-популярні статті, огляди тощо), а 
статистико-довідковим виданням (таким, яке містило в собі здебільшого суто статистику та довідкову 
інформацію, оскільки його зміст поступово скорочувався (з деякими перервами зменшувалися й 
традиційні для «Харьковского календаря» розділи). З 1907 р. спостерігаються спроби зробити 
видання більш компактним, завдяки чому обсяг інформації зменшувався. В цей період ми вже 
не бачимо жодних нових розділів, а викладення матеріалу в збірнику стає більш лаконічним, роблячи 
його вузькоспрямованим. 

Якщо загальні матеріали охоплювали лише деякі конкретні сфери життя суспільства (релігія, 
фінансова сфера, залізничні та телеграфні відомості), то регіональні дані стосувалися практично всіх 
сфер життя місцевого населення. До того ж, їх було більше в кожному випуску (якщо брати до уваги 
також адрес-календар). Таке розмаїття інформації свідчить про те, що «Харьковский календарь» був 
спрямований в першу чергу на певні верстви населення міста Харкова та губернії та надавав актуальні 
на той час дані як статистичного, так і науково-популярного характеру. 
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This  article  reveals  a  brief  biographical  information  about  the  Metropolitan  of  the  Ukrainian 
Autocephalous Orthodox Church in the Diaspora of Anatoly (Dublyansky) (1912–1997) and analyzes 
his epistolary heritage which is stored in the scientific archives of various institutions in Ukraine and 
America.  It  is  shown  that  the  Epistolary  contains  materials  that  significantly  supplement 
the biography  of  the  outstanding  hierarch  and  reproduce  events  from  the  life  of  the  UAOC 
in emigration and the Ukrainian diaspora in Germany. The study of the correspondence makes it 
possible to establish the environment in which Metropolitan Anatoly had connections, to reveal the 
circle  of  common  interests  and  to  determine  the  rulers  in  that  church‐religious  and  scientific‐
historical process. For the first time, the description of the metropolitan’s epistolary heritage, which 
is stored in the Ukrainian Historical and Educational Center in New Jersey (USA), is carried out. 
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epistolary heritage, correspondence, emigration. 

Problem statement. An important event in the history of Ukraine in the twentieth century was the 
creation of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC). Its formation and further development 
was due to the dedication of prominent hierarchs, the vast majority of whom were repressed or forced to 
emigrate. Scientists have always paid due attention to describing the role of historical figures in history. 
Therefore, a more detailed recollection of the events related to the history of the Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church in Ukraine and in emigrant conditions contributes to the study of the activities and 
communication to the general public of the life paths of individual church figures. An important source for 
the study of their scientific biography, the recollection of certain aspects of their creative life is the epistolary 
heritage – a set of sources, including correspondence. Prosopographic information contained in private 
correspondence (facts of biography, appearance, activities, creative plans and their implementation, 
worldview, character traits, personal qualities, mood, health, family ties, etc.) are an inexhaustible source. 
Epistolary allows you to reconstruct in detail the prosopographic portrait of a particular person, to deepen the 
description of lifestyle and knowledge of a particular environment in a particular historical period. At the 
same time, epistolary sources are of interest not only as an important source for biographies, but also as 
an original document, which reflects all the diversity of spiritual life and individual features of thinking. 

The purpose of the research is to study the epistolary heritage of the Metropolitan of Western Europe 
and Paris of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in the Diaspora of Anatoly (Dublyansky). 

Presentation of the main material. Political, scientific, religious, cultural life in Ukraine or 
in emigration is difficult to study without the broad and detailed involvement of letters from famous figures 
of that era. Among the prominent hierarchs of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in the Diaspora 
is Metropolitan of Western Europe and Paris Anatoly (Dublyansky), who left a noticeable mark on the history 
of his native land, made a significant contribution to the Ukrainian Church in the Diaspora and took an active 
part abroad. A comprehensive study and deep understanding of the activities and creative heritage of 
Metropolitan Anatoly is possible only with a complex study of the entire source base, which concerns his 
personality, including a large epistolary heritage, scattered in various archives. In the light of correspondence, 
it is possible to illuminate certain facts and events from the life of the metropolitan, because active church 
and religious activity prompted him to a wide range of correspondence. 

On the basis of the epistolary heritage, we will also present a brief biographical information about 
Metropolitan Anatoly. The bishop was born on November 11, 1912 in the village of Peretoki near the Olyka 
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station in Volyn region1. After graduating from the Lutsk gymnasium in 1930, he continued his studies at the 
Stefan Batory University of Vilnius, in 1938 he graduated from the Warsaw University named after Jozef 
Pilsudskyi with a master’s degree in history. From 1938 he worked in the Volyn Regional Museum, during 
1941–1944 was the editor of the newspaper “Ukrainian Voice”2 and “Khorokhiv News” (during 1943). Having 
been invited by Metropolitan Polycarp (Sikorskyi), he was a member of the Metropolitan Council at the Holy 
Trinity Cathedral (Lutsk city). It was from Metropolitan Polycarp that he learned about the emigration of the 
UAOC clergy during the divine service in the lower church of the Lutsk Holy Trinity Cathedral on January 13, 
19443. Together with numerous emigrants, Anatoly Dublyansky leaves for Germany, where the difficult process 
of the formation and development of church life in emigrant conditions began in all Ukrainian-emigrant camp 
communities. Here Anatoly Dublyansky manifests himself as an active participant in Orthodox church life: he 
served as secretary of the Parish Council of the Holy Protection Church in Regensburg, in Amberg he served as 
a clerk, here he headed the library, was an active member of the Ukrainian Committee, wrote articles for various 
newspapers4. In 1951 he accepts the Sacrament of the Priesthood, from 1952 to 1970 he was a senior priest of 
the parish in Landsgut with the simultaneous service of the parish in Regensburg, and since 1962 also in 
Ingolstadt, as well as for some time in the parish in Amberg and in Passava. In May 1970, Father Anatoly was 
appointed as a senior priest of the Holy Cross parish in New Ulm5. 

In addition to parish duties, Father Anatoly took an active part in the administrative activities of the 
UAOC: from 1956 he was a member of the Council of the Metropolitanate of the UAOC; in 1959, at the 
Council of the UAOC in Ottobrunn near Munich, he was elected to the Supreme Church Administration, in 
which he first served as a secretary, and since 1973 as a chairman of the Supreme Church Administration6. 

In addition, through the efforts of Father Anatoly, in 1952, the publication of the UAOC in the diaspora, 
the Ukrainian Orthodox church-religious journal “Ridna Tserkva” (“Home church”), was founded, which had 
been published for 36 years. 

After the death of his wife Yevhenia in 1978, Father Anatoly took monastic vows in 1981. His 
episcopal consecration took place on May 31, 1981 during a solemn Liturgy at the Church-Monument to the 
Apostle Andrew the First-Called in Bound Brook (New Jersey, USA) on the occasion of the end of the Tenth 
Council of the Ukrainian Orthodox Church in the USA. Metropolitan Mstyslav (Skrypnyk) headed the 
conciliar service, co-served by Archbishops Mark (Gundiak), Constantine (Bagan) and the clergy council7. 
Realizing the greatness of his vocation, in his pastoral ministry, Anatoly showed himself as a zealous 
archpastor who lovingly took care of the flock entrusted to him, performed divine services in the parishes of 
his diocese, and preached the word of Christ among the Orthodox people in the diaspora. This earned him 
great authority and respect among believers and clergy. In 1983, at the UAOC Cathedral in London, he was 
elevated to the rank of Archbishop of Paris and Western Europe, with his seat in New Ulm. For services to 
the Church and the people, the Ukrainian Free University in Munich in the anniversary year of the Baptism 
of Rus-Ukraine on July 25, 1988, awarded Archbishop Anatoly with the title of honorary doctor 
of Philosophy8. At the Council of the UAOC in the city of Genk in Belgium in 1994, he was elevated to the 
rank of Metropolitan of the Paris and Western European UAOC9, and in 1995, after the Act of Eucharistic 
Unity of the Ukrainian Orthodox Church in the USA and the Diaspora with Ecumenical Patriarch 
Bartholomew I, Metropolitan Anatoly was conferred the title of Metropolitan Sozopolskyi10. 

 
1 Волинський краєзнавчий музей (1997). Лист Анатолія Дублянського до Анатолія Силюка від 7 квітня,  
КДФ–17166. 
2 Волинський краєзнавчий музей (1992). Лист Анатолія Дублянського до Анатолія Силюка від 26 серпня, 
КДФ–16725, КВ–72945. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р. 3441, Оп. 1, Спр. 185, Арк. 3. 
4 Фульмес, В. (2014). Митрополит Анатолій (Дублянський) – видатний ієрарх УАПЦ. Волинський музей, історія і 
сучасність. Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 24-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею, 5, 262. 
5 Шляхи мого життя. ВКМ, ДМ–33727. 
6 Шляхи мого життя. ВКМ, ДМ–33727. 
7 Хіротонія єпископа Анатолія. (1981). Рідна Церква, 9, 127-128. 
8 Архієпископ Анатолій почесний доктор філософії. (1988). Рідна Церква, 8, 155; Диплом доктора філософії 
Українського Вільного Університету в Мюнхені Анатолія Дублянського. ВКМ, КДФ–17088, КВ–74270. 
9 Волинський краєзнавчий музей (1994). Лист Анатолія Дублянського до Анатолія Силюка від 6 травня, 
КДФ–16727, КВ–72947. 
10 Архів Волинської єпархії ПЦУ (1996). Лист митрополита Анатолія (Дублянського) до митрополита 
Луцького і Волинського Якова (Панчука) від 10 травня, Арк. 1. 
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In the last years of his life, feeling unwell, on the advice of his wife, “who advised him to hand over 
everything of value to good hands”1, the bishop decided to transfer a significant part of his library, which he 
had collected during his almost 50 years in Germany, to Ukraine for the spiritual revival of Ukrainian church 
and education of his fellow countrymen. In addition to this, Metropolitan Anatoly also handed over personal 
documents and some material things. The documents of the Metropolitan’s service archive were transferred 
to the service archive and are now kept in the Ukrainian Historical and Educational Center in New Jersey 
(USA)2. The Volyn Regional Museum in Lutsk, whose director Anatoly Syliuk had been in correspondence 
with the bishop for a long time, became the largest custodian of a large collection of personal belongings and 
documents of the hierarch of the UAOC in Ukraine. Among the large number of these documents, 
the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly, which is now kept in the archives of Ukraine and America, 
is of particular value. 

Investigating the bishop’s epistolary in Ukraine, it was established that a significant array of the 
epistolary heritage of Metropolitan Anatoly is in the Volyn Regional Museum (Lutsk city) in the personal 
fund of Metropolitan Anatoly (Dublyansky). Important here is, first of all, the correspondence between the 
director of the Volyn Regional Museum (1991–2019) A. Syliuk, V. Melnyk, L. Petrus, as well as letters from 
A. Kosach-Kryveniuk, M. Hayuk, I. Piskovyi, S. Kostiuk, D. Stepovyi, A. Zhukovskyi, A. Svidzynskyi, 
M. Boyko, Y. Boyko-Blokhin, B. Kolosok, etc. There are also letters from the clergy: Metropolitans Mstyslav 
(Skrypnyk), Polycarp (Sikorskyi), Orest (Ivanuk), Nykanor (Abramovych), bishops Avel (Poplavskyi), Ioan 
(Drevianka) and Platon (Kornyliak), Cardinal Iosef Slipyi and others, priests: F. Luhovenko, B. Hotkevych, 
A. Ostapchuk, M. Halytsia, M. Khutorny; and part of the epistolary heritage is made up of congratulatory 
letters from representatives of public and political organizations and other cultural and scientific institutions, 
such as the Volyn society and the Institute of studies of Volyn (Winnipeg, Canada), the Presidium of the 
Secretariat of the World Congress of Free Ukrainian (Toronto, Canada), Central representative office of 
Ukrainian emigration in Germany, regional representative office of Ukrainian emigration in Lower Saxony 
(Hannover, Germany), book publishing house “Dnipro Wave” (Munich, Germany), society “Ridna Shkola” 
(“Home school”) and boarding school (New Ulm, Germany), Ukrainian technical and economic Institute 
(Regensburg, Germany), Ukrainian Free University (Munich, Germany), Ukrainian Medical and Charitable 
Service (Munich, Germany), the Ukrainian Union in Great Britain and the editorial office of the newspaper 
“Ukrainian Opinion” (London, United Kingdom), the emission department of the UOC Kyiv Patriarchate 
(Kyiv, Ukraine), etc. In total, the fund has 117 units of the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly3. 

Another center that stores part of the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly Dublyansky in 
Ukraine is the State Archives of Volyn region (Lutsk city). Here, the R–3441 collection contains letters from 
Metropolitan Anatoly (Dublyansky) to the historian-archivist V. Rozhko (16 letters)4, as well as to I. 
Onufriychuk, chairman of the Volyn society in Winnipeg (20 letters)5. 

His interest in the spiritual life of Ukraine is evidenced by his epistolary heritage, which is kept in the 
current archive of the Volyn diocese of the Orthodox Church of Ukraine. There is a correspondence with the 
bishops of the Volyn diocese: Bishop Serafym (Verzun)6, Metropolitan Ioan (Bodnarchuk)7, Metropolitan 
Yakov (Panchuk)8, rector of the Volyn Theological Seminary Archpriest M. Bochkai9. It is also known that 
Metropolitan Anatoly corresponded with other bishops and clergy in Ukraine. In their correspondence, they 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р. 3441, Оп. 1, Спр. 185, Арк. 7. 
2 Ukrainian Historical and Education Centre of NJ Archives. Fr. Anatolii Dublians’kyi papers. 1 Linear Feet 2 boxes. 
Somerset, New Jersey (USA). 
3 Силюк, О. (2016). Фонд митрополита Анатолія Дублянського (1912–1997) Волинського краєзнавчого музею. 
Волинський музейний вісник: наук. зб. Луцьк: Волинський краєзнавчий музей, 8, 208-214. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р. 3441, Оп. 1, Спр. 185, 33 Арк. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р. 3441, Оп. 1, Спр. 260, 59 Арк. 
6 Дізнаємось з листа: Архів Волинської єпархії ПЦУ (1994). Лист єпископа Житомирського і Овруцького 
Серафима (Верзуна) до митрополита Луцького і Волинського Іоана (Боднарчука) від 22 січня, Арк. 1-2. 
7 Архів Волинської єпархії ПЦУ (1993). Лист митрополита Луцького і Волинського Іоана (Боднарчука) 
до архієпископа Анатолія (Дублянського) від 28 грудень, 1 Арк. 
8 Волинський краєзнавчий музей (1995). Лист митрополита Анатолія (Дублянського) до архієпископа 
Луцького і Волинського Якова (Панчука) від 27 червня, ДМ-33785; Архів Волинської єпархії ПЦУ (1996).  
Лист митрополита Анатолія (Дублянського) до митрополита Луцького і Волинського Якова (Панчука)  
від 10 травня, 1 Арк. 
9 Архів Волинської єпархії ПЦУ (1993). Лист архієпископа Анатолія (Дублянського) до Ректора Волинської 
духовної семінарії прот. Миколи Бочкая від 10 грудня, 1 арк. 
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have repeatedly shared their views and opinions regarding the existence and development of the Orthodox 
Church in Ukraine. When Ukraine became an independent state, Archbishop Anatoly Dublyansky was 
a supporter of the autocephaly of the Ukrainian Church and repeatedly stressed that Ukraine should have its 
own Ukrainian Church, independent of Moscow1. 

It is also worth mentioning the correspondence of Metropolitan Anatoly with B. Kolosok. It was he 
who had the opportunity to visit Bishop Anatoly in New Ulm, about which he was writing on the pages 
of the newspaper “Volyn”2. Later he published a part of the correspondence with the Metropolitan 
in the collection “Volyn Museum, History and Modernity”3. 

Today, a significant layer of the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly (Dublyansky) is stored 
in the archives of the Ukrainian Historical and Educational Center in New Jersey (USA). It contains 
correspondence with Metropolitans Mstyslav (Skrypnyk), Polikarp (Sikorskyi), Nykanor (Abramovych), 
Ilarion (Ohienko), Bishops Orest (Ivaniuk), Varlaam, Donat, Borys, Oleksandr and others, with such priests 
as M. Hayuk, S. Bohatyrets, I. Bachynskyi, P. Popel, M. Ovcharenko, S. Chervonetskyi, I. Hundiak, 
S. Shadynskyi, F. Kulchynskyi and also with I. Vlasovskyi, M. Myha, N. Polonska-Vasylenko, O. Syryvskyi, 
A. Zhukovskyi, M. Myha, P. Plevako, Y. Perkhorovych, S. Fostun, H. Bazalitsky, V. Didovych, V. Plishch 
and other prominent figures4. 

Thus, the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly (Dublyansky) can be divided into two groups. 
The first is a group of letters, which is kept in archival institutions of Ukraine and is partially researched and 
published. The overwhelming majority of the texts of these letters make it possible to establish the basic 
strokes of the bishops’ biography. They contain information about his birth, parents, family ties, education, 
the environment in which he grew up and formed as a person, reveal his hobbies and interests, as well 
as memories of labor and local history activities in the interwar period. Memories of Volyn are extremely 
important here, in particular about work in the Volyn Regional Museum and its functioning during the period 
of the German occupation. Valuable information is contained in the correspondence with the Ukrainian 
clergy, in particular, the correspondence regarding the transfer of the private library to the Volyn Theological 
Seminary, the study of which made it possible to reflect the sphere of his interests and the various stages of 
formation as a person, as well as to study the circle of persons with whom there was communication and 
correspondence. There are letters of congratulation on the occasion of birthdays, anniversaries of priestly 
ordination or monasticism, anniversaries of ordinations and other memorable events in the life of the bishop. 
However, when examining the epistolary heritage, it was revealed that some of the letters mentioned 
by Metropolitan Anatoly himself have not yet been found or lost. 

The second part of the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly is a group of letters that is stored 
in the archival institutions of America and has been little studied today and is introduced into scientific 
circulation for the first time. Epistolary refers to the period of Anatoly’s life in emigration. In the 
overwhelming majority, the texts of these letters make it possible to reveal the activities of bishop Anatoly 
in emigration and in the life of the UAOC. Correspondence with the clergy is important, in particular, in 
letters to the bishop Nykanor (Abramovych), he talks about his situation in emigration, from where we also 
learn about the beginning of his priestly ministry5. In addition, it contains information about the state of affairs 
in the parishes of the UAOC in Germany6. 

 
1 Соловей, Т. (2020). Незалежність – найдорожчий скарб. Кримська світлиця. 
<http://www.svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=4856> (2020, August, 20); Архів Волинської 
єпархії ПЦУ (1996). Лист митрополита Анатолія (Дублянського) до митрополита Луцького і Волинського 
Якова (Панчука) від 10 травня, 1 Арк.; Дублянський, А. (1992). У незалежній державі – незалежна церква. 
Народна Трибуна, 81 (191), 7. 
2 Колосок, Б. (2002). Зигзаги долі митрополита Анатолія Дублянського. Волинь, 3. 
3 Колосок, Б. (2014). Анатолій Дублянський: Листи про віхи життя. Волинський музей, історія і сучасність. 
Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 24-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею, 
м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Луцьк, 256-261. 
4 Ukrainian Historical and Education Centre of NJ Archives. Fr. Anatolii Dublians’kyi papers. 1 Linear Feet 2 boxes. 
Somerset, New Jersey (USA). 
5 Кореспонденція. Fr. Anatoli Dubliansky papers. Box 1. Folder 1. Ukrainian History and Educational Center 
Archives. Somerset, New Jersey (USA). 
6 Кореспонденція блаж. Митрополита Никанора з прот. Анатолієм Дублянським (1958-1960). Fr. Anatoli 
Dubliansky papers. Box 1. Folder 2. Ukrainian History and Educational Center Archives. Somerset, New Jersey 
(USA). 
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An important matter in the life of Metropolitan Anatoly (Dublyansky) was founding and editing the 
journal “Ridna Tserkva” (Home church)1, the work on which required the involvement of authors in writing 
articles, and as a result, created a large circle of correspondence. Therefore, part of the texts of this epistolary 
is devoted to important issues of filling and publishing the journal2. The bishop also received a lot of 
correspondence from various scientific and public organizations, individuals for publishing and editing 
materials, as well as writing reviews of books or other works. 

The issue of obtaining spiritual education for the clergy in emigration deserves special attention. 
A significant part of epistolary sources dedicated to the organization of theological courses at the Ukrainian 
Free University is valuable for the study of this topic. In 1971, Anatoly Dublyansky, while still in the priesthood, 
became a member of the commission on the organization of these courses: the commission developed a plan 
of lectures and the composition of teachers, first a seminar was held so that listeners could take an active part, 
ask questions. The theological seminar began on January 21, 1971 and lasted 15 days. There were 6 hours 
of lectures every day: two hours before lunch and four hours after lunch. The lectures were held at the premises 
of the Ukrainian Free University in Munich. Father Anatoly gave a course of lectures on the Liturgy. Already 
on July 19 – August 4, the second courses were held, which ended in success, because the listeners showed 
great interest in the subjects, gave all their best, and received a lot of information at the lectures3. 

We consider a detailed study of the complex of epistolary sources from the Ukrainian Historical and 
Educational Center in New Jersey, concerning both the figure of Metropolitan Anatoly (Dublyansky) and the 
life of the Ukrainian diaspora in emigration, in particular in Germany, as a prospect for our subsequent 
research. 

Conclusions. So, the epistolary heritage of Metropolitan Anatoly (Dublyansky) allows us to consider 
these documents as an important source of information that significantly complements the biography of the 
bishop, the history of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in the diaspora, the life and activities 
of the Ukrainian emigration in Germany. This set of sources allows us to recollect various aspects of social 
life both in Ukraine and in the life of the Ukrainian diaspora in Germany in the twentieth century, to restore 
those elements that are insufficiently illuminated or poorly represented in other sources. The crystal-
informational potential of the correspondence for the reconstruction of the biography of Metropolitan Anatoly 
(Dublyansky) is determined by the presence in it of documents of various origins, content and chronology. 
Therefore, each period in the life of a church leader is reflected in the epistolary texts. Correspondence with 
prominent public, cultural, educational, church leaders, ordinary people from Ukraine is evidence of the 
significant contribution that Metropolitan Anatoly made to the development of local history in his homeland, 
the formation and strengthening of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church outside of it and the life 
of the Ukrainian diaspora in Germany. 
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ВНЕСОК ПРОТОІЄРЕЯ МИКОЛИ ТРИПОЛЬСЬКОГО 
У ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ 

19th century is known not only by the formation of an intellectual stratum of spiritual origin but 

also by the appearance and active development of local lore interest within the circle of spiritual 
intelligentsia. The article collects and analyzes the Volyn period of  life and creative path of the 

priest,  local  historian and active  researcher of  the history of Volyn – Mykola Trypolsky  (1847–
1911). During his church and pedagogical practice  in Zhytomyr, he was actively engaged in the 
study of Volyn antiquity. The article is focused on the fact that the detailed study of Volyn was his 

basic  educational  work.  The  article  covers  the  participation  of Mykola  Trypolsky  in  the  Volyn 
Church‐Archaeological Society – the Society of Researchers of Volyn. Also, the article contains an 

overview  of  the main  printed  publications  published  in  the  "Volyn  Diocesan  Gazette",  "Volyn 
Historical  and  Archaeological  Collection".  These  publications  took  on  the  responsibilities 

of developing regional research and organizing the local history movement. 
Keywords: Volyn Diocesan "Brotherhood", Church‐Archaeological Society, the magazines  

"Volyn Diocesan Gazette", "Volyn Manuscript Gospel of the XVI century", "Historical information 
about the Zhytomyr city, Volyn Province". 

Сучасні суспільні трансформації надзвичайно посилили інтерес до традицій українського 
духовного просвітництва, до набутого впродовж століть знання. Актуальним завданням 
сьогоднішньої історичної науки залишається всебічне вивчення культурно-просвітницьких постатей, 
чиї імена перебували поза межами наукових зацікавлень, зокрема церковних діячів ХІХ століття, які 
були активними учасниками не лише релігійного, а й громадського та культурно-наукового життя. 
Серед священнослужителів було багато яскравих особистостей, які брали участь в археологічних, 
етнографічних експедиціях, працювали в архівах, досліджували документи, весь вільний час 
займалися вивченням свого краю, формуючи потужну когорту краєзнавців. Для ХІХ ст. це було 
цілком звичним і закономірним явищем, що визначалося соціальним статусом священика. У віданні 
священиків знаходилися церковні архіви, вони вели метричні та сповідні книжки, складали клірові 
відомості. Все це дозволяло їм більш ґрунтовно і вільно орієнтуватися в історичних процесах. 
Неабияку роль у формуванні масової історичної свідомості серед служителів культу відігравала 
спрямованість системи духовної освіти в семінаріях й академіях, де формувалися працездатність, 
сумлінність, наполегливість, порядність та інші важливі риси, які в подальшому значно допомагали 
в дослідницький роботі. 

Постать протоієрея Миколи Миколайовича Трипольського є малознаною, його багатогранна 
діяльність не знайшла належного висвітлення у вітчизняній історіографії. Теоретичні засади  
нашого дослідження склали концептуальні ідеї С. Жилюка, Ю. Хитровської, Ю. Коптюха,  
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Б. Бойка1. Їхні праці присвячені православному духовенству Волинської губернії. Окремі аспекти 
теми, які характеризують діяльність місцевих церковних братств Волині, відображено в роботах 
С. Гаврилюк, І. Тимочко2. Роль Миколи Трипольського як краєзнавця та дослідника Волині означена 
в роботі М. Костриці та Р. Кондратюка3. У науковому обігу є також розпорошені дослідження, де ім’я 
Миколи Трипольського пов’язують з Волинським і Пересопницьким Євангеліями4. 

Джерельною базою дослідження виступає комплекс праць, пастирських послань, повчань 
протоієрея М. Трипольського. Основним джерелом стали його публікації в часописі «Волынские 
епархиальные ведомости» (далі – ВЕВ) та збірнику «Волынского историко-археологического 
сборника» (ВИАС). 

Метою статті є дослідження постаті протоієрея Миколи Миколайовича Трипольського, його 
громадсько-просвітницької та краєзнавчо-дослідницької діяльності, а також ролі його наукової 
спадщини в дослідженні історії Волині на основі аналізу опублікованих матеріалів й архівних 
джерел. 

Микола Миколайович Трипольський присвятив все своє життя церковному служінню. Основні 
біографічні дані про М. Трипольського містить некролог, надрукований у розділі «Хроніка» 
офіційної частини ВЕВ5. Народився в 1847 р., навчався у Києво-Подільському духовному училищі, 
далі в Київський семінарії. Випускник Київської академії 1869 р., курс ХХV (1865–1869 рр.). Після 
закінчення академічного курсу в 1871 р. був направлений в Одеську духовну семінарію викладачем 
гомілетики, літургіки та практичного керівництва для пастирів. У 1872 р. за власним проханням був 
переведений у Київську духовну семінарію викладачем тих же дисциплін, а в 1873 р. став 
кореспондентом церковно-археологічного товариства при Київський духовній академії. Також він був 
висвячений у священики св. Сергіївської гімназії, де і викладав. Згодом призначений учителем Закону 
Божого церкви при Житомирській чоловічій гімназії, де лишався до 1884 р. З 1877 р. викладає Закон 
Божий у колишній прогімназії, яку перетворено в 2-гу чоловічу гімназію, де працював до 1896 р. 
Упродовж 1881–1884 рр. М. Трипольський був благочинним міського округу. З 1884 р. обіймав 
посаду ключаря кафедрального собору. Потім був благочинним жіночого духовного училища, 
нетривалий період – законовчителем у старших класах Маріїнської жіночої гімназії. У 1890 р. його 
призначено кафедральним протоієреєм та благочинним кафедрального собору, членом духовної 
консисторії. На цій посаді лишався до 1903 р. Крім того, він був членом єпархіальної опікунської ради 
та цензором проповідей. У наступні роки протоієрей був попечителем Крошенської церковно-
приходської школи, почесним членом єпархіальної училищної ради та благочинним домових церков 
1-ї та 2-ї гімназії, богоугодних закладів міста та тюремної фортеці. З 1908 р. знову викладав Закон 
Божий у 2-й чоловічій гімназії. Входив до розпорядчого комітету Руської публічної бібліотеки, був 
гласним членом Міської Думи. 

За сумлінну службу М. Трипольський отримав низку нагород: 1875 р. – скуфію та грошову 
нагороду, 1879 р. – камилавку, 1882 р. – наперсний хрест, 1890 р. – золотий кабінетний хрест 
з дорогоцінним камінням. Окрім перерахованих нагород, був нагороджений орденом св. Анни  
2-го ступеня та св. Володимира 4-го ступеня (у 1897 р. за службу по єпархіальному відомству) 
та полицею. 

 
 

1 Жилюк, С. (1996). Російська православна церква на Волині (1793-1917 рр.). Житомир: Журфонд, 174. 
Хитровська, Ю. (2001). Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ-
середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства): автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеню кандидата історичних наук. Київ: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 19; 
Коптюх, Ю. (2005). Реформи устрою Російської Православної церкви в Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – 
перша половина ХІХ ст.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. 
Київ: КНУТШ; Жилюк, С., Бойко, Б. (2010). Релігійна політика царизму на Волині (1793-1917 рр.). Острог: 
Острозька академія, 228. 
2 Гаврилюк, С. (1997). Діяльність православних церковних братств Волині у ХІХ столітті. Науковий вісник 
Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Історія, 2, 40-42; Тимочко, І. (2010). Організаційні 
засади діяльності православних братств Волинської губернії. Нова педагогічна думка, 3, 10-13. 
3 Костриця, М., Кондратюк, Р. (1996). Краєзнавець М. Трипольський і його нарис про Житомир. 
Житомирський вісник. (9 липня). 
4 Міщук, С. М. (2009). Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України 
(друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.). Киев: Полісся, 284-286. 
5 Волынские епархиальные ведомости (1911) 11 (10 мая), 249. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 73

Дані про родину М. Трипольського уривчасті. Дружина – Марія Ієронимівна (1857–08.05.1913)1.  
У метричній книзі Державного архіву Житомирської області зберігся запис, що 30 квітня 1906 р. 
у Преображенському соборі вінчались сотник 2-ї Донської Козачої батареї Володимир Семенович 
Семенов та дочка кафедрального протоієрея Лідія, 22 років. Поручителем нареченого був колезький 
асесор Микола Миколайович Трипольський2. З архівних документів відомо, що один із синів 
священика – Олександр Миколайович – був судовим слідчим3. 

Основним проявом громадської діяльності М. Трипольського була його участь у роботі різних 
товариств. Він був членом Імператорського Православного Палестинського Товариства (ІППТ), що 
займалося просвітницькою діяльністю, друкувало науково-популярні видання, зокрема читання про 
Святу Землю, тексти яких використовувалися як для самостійного читання, так і для проведення 
в Єрусалимі й у відділах ІППТ по всій Російській імперії «палестинських» читань для народу. Готові 
тексти організатори читань використовували для лекцій, які проводилися в супроводі «туманних 
картин» для «чарівного ліхтаря», скляні пластини для яких можна було придбати в ІППТ. Іноді 
в рамках палестинських читань влаштовувалися концерти духовних та народних пісень. Для 
складання текстів Товариство залучало відомих церковних діячів, серед яких був настоятель 
Преображенського кафедрального собору в Житомирі Волинської єпархії, краєзнавець, церковний 
історик, протоієрей Микола Миколайович Трипольський, авторству якого належить тема 47-го 
читання «Віфлеєм і його околиці»4. 

Першою друкованою працею М. Трипольського стала його дисертаційна робота на здобуття 
ступеня магістра богослов’я «Уніатський митрополит Іпатій Потій та його проповідницька діяльність» 
(1878 р.)5. Це була одна з перших наукових розвідок, присвячених постаті митрополита, що виступав 
серед головних супротивників Віленського братства. У своєму дослідженні М. Трипольський 
представив загальний нарис біографії Іпатія Потія, зовнішній склад і внутрішній характер його 
проповідей. Особлива увага була приділена вивченню діяльності уніатського митрополита в справі 
ревного просування церковної унії. Автор досить докладно описує всі утиски й образи, що наносяться 
Іпатієм Свято-духовному братству. Заслуга дослідника полягає ще й у тому, що він використав велику 
кількість документів, пов’язаних з історією унії в Україні та Білорусі. Окремим аспектом 
М. Трипольський розглянув уніатське суспільство як реальність тогочасного суспільно-релігійного 
життя волинського регіону. Відмічаємо, що ця робота є чи не єдиною спробою православно 
орієнтованого дослідника об’єктивно осмислити духовну спадщину ініціатора Берестейської унії. 

Важливою віхою біографії М. Трипольського є той факт, що він був членом Житомирського 
Свято-Володимиро-Василівського братства (офіційна назва – Волинське єпархіальне), яке було 
головним серед місцевих церковних братств на Волині. Офіційне відкриття братства при 
кафедральному соборі відбулось 6 серпня 1888 р. на честь дев’ятсотліття хрещення Русі. Головною 
метою братства було «просвітити світлом істинного християнського вчення людей невіруючих, сприяти 
спрямуванню на правий шлях тих, хто ухилився від єдності з істинною канонічною церквою (євреїв, 
штундистів, розкольників, чехів)», та сприяти поширенню православ’я серед «іновірців і осіб інших 
віросповідань»6 Для цього організовувались не тільки в Житомирі, а й по всій Волинський єпархії поза 
офіційною церковною службою читання та бесіди на теми християнської моралі. Ще однією функцією 
братства було збирання та збереження церковно-археологічних пам’яток Волинської єпархії. 
Планувалося влаштувати при Житомирському книжковому складі єпархіальну бібліотеку та сприяти 
відкриттю бібліотек в інших повітових містах, парафіях, де були поширені різні секти. 

Уся робота братства здійснювалася на основі затвердженого статуту й підпорядковувалась 
архієпископу Волинському і Житомирському Паладію. За статутом, братство мало організовану 
структуру, а її членами могли бути люди будь-якого стану та звання, поділяючись на почесних і 
дійсних. З метою контролю щорічно друкувались звіти про проведену роботу. З проповідницькою 

 
1 Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф.1, оп.77, спр. 1782. 
2 ДАЖО, ф.1, оп.77, спр. 1799. 
3 ДАЖО, ф.24, оп.1, спр. 242. 
4 Указатель трудов Императорского Православного Палестинского Общества 1881-2007 (2009). Петербург, 
284-290. 
5 Трипольский, Н. (1878). Униатский митрополит Ипатий Поцей и его проповедническая деятельность. 
Киев: Типография В. Давиденко, 298. 
6 Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края (1888). Сост. Н. И. Петров. Санкт-Петербург: 
Общественная польза, 200. 
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метою для місцевого населення члени братства організовували безкоштовні, поза церковною 
службою, релігійно-моральні читання. Читання проводили щосуботи після вечірньої літургії 
в кафедральному соборі м. Житомира1 Народні читання відбувалися під керівництвом члена ради 
братства протоієрея М. Трипольського та священика М. Щеглова у приміщенні міської думи або 
Житомирського духовного чоловічого училища2. Протягом 1890–1891 рр. братство провело 
16 читань. Житомирські братчики збиралися запровадити безкоштовні релігійно-моральні читання і 
в інших містах єпархії. 

Крім того, Микола Миколайович входив до Волинського губернського статистичного комітету, 
а з 1894 р. став членом розпорядчого комітету Волинського Церковно-археологічного товариства 
(ВЦАТ). 

За статутом ВЦАТ передбачалося видання власного щорічника наукових праць, у якому поряд 
із друком статей, які висвітлюють минуле Волині, намагатися друкувати нові маловідомі матеріали 
як науковців, так і любителів старовини, багато з яких належали до духовенства Волині. Саме 
на останніх, головним чином, і був розрахований збірник. 

Перший том «Волынского историко-археологического сборника» вийшов друком у 1896 р. 
У передмові зазначено, що в його складанні брали участь М. Трипольський, Г. Крижановський, 
О. Фотинський. До цього тому увійшли матеріали про історію створення ВЦАТ, його статут та списки 
членів товариства, звіт про роботу в 1894–1895 pp., промова на урочистому відкритті товариства 
архієпископа Модеста. 

Згаданий вище збірник уміщував три статті Миколи Трипольського. Перша – «Сказание 
о чудотворной иконе Божей Матери Дерманской и песни в честь ея», написана на основі польського 
рукопису ХVIII ст. «Informacya o Obrazie Matki Nayswietszey darowanym Iego Mosci Xiedzu 
Alexandrowi Iodce, Opatowi Dermanskiemu, Dubienskiemu I S-Krzyzskiemu od W. Iey Mosci Pani 
Katarzyny z Izdebskich Borzobohatowey Podczaszyney Braclawskiej uniecznorodzonej siostry tegoz Iego 
Mosci Xiedza Opata, podana w Roku 1763 18 S-bris». Переклад й обробка тексту М. Трипольського. 
Статті містили свідчення явлення ікони, опис зцілень і дві пісні, що прославляють Богородицю, 
уривок Монастирського літопису про «чудеса зцілення, вигнання бісів». 

Автор, аналізуючи пісні на честь ікони Божої Матері Дерманської, висуває припущення, що 
в Дерманському монастирі були дві благодатні ікони Богоматері. Він відмітив, що перша пісня 
написана місцевою мовою (українською – Авт.), але польськими буквами, друга – польською. 
Вивчаючи їх, дослідник робить висновок, що автори цих пісень – різні. Також Микола Миколайович 
зазначив, що про другу ікону автор польської пісні говорить, що вона прибула з Литви та «явила 
чудеса» в Дерманській пустелі декілька сотень років тому. Він зазначає, що в церкві Дерманського 
чоловічого монастиря є ікона, про яку пише польський рукопис «Благодатная икона Пресвятой 
Богородицы Казанской весьма древний образ». Не заперечуючи важливості та значення ікони, про 
яку йде мова в польському рукописі, М. Трипольський вказує, що в Дермані існує більш давня ікона, 
про яку в Дерманському монастирському описі (від 9 січня 1776 р.) йдеться, що вона з незапам’ятних 
часів відома своїми чудесами. На доказ цього в монастирському «Помяннику» поряд з іменем 
духівника ієромонаха Авраамія зазначено: «Се аз приидох слепым до Дерманя, и прозрех у Святой 
Пречистой образу року 1636 июня 1-го»3. 

Наступна стаття М. Трипольського – «Дерманский архимандрит Мелетий Смотрицкий, его 
сочинения и надгробная надпись на его могиле в Дермани»4. У ній автор висвітлює біографію 
М. Смотрицького, відмічає, що на його батька, Герасима Смотрицького, звернув увагу Костянтин 
Острозький і запросив очолити школу (згодом заклад став слов’яно-греко-латинським колегіумом). 
У 1581 р. Г. Смотрицький брав дієву участь у виданні Острозької Біблії. Перед першою передмовою 
до Біблії, на звороті титульного аркуша, розміщено зображення герба Василя-Костянтина 
Острозького та вірш-присвята, звернення до князя «Зри сія знаменія...», автором якого був Герасим 
Смотрицький. Далі М. Трипольський писав, що «Мелетій Смотрицький довго працював над 

 
1 Там само, 202. 
2 Девятисотлетие православия на Волыни 992-1892 гг. (1892). Житомир: Тип. Литорг. Е. П. Льва, 202. 
3 Трипольский, Н. ( 1900). Сказание о чудотворной иконе Божей Матери Дерманской и песни в честь ея. 
Волынский историко-археологический сборник. Житомир, (Вып. 1), 1-14. («Праці» у т. 1. ВИАС – 
в «компакті», без нумераціі). 
4 Трипольский, Н. (1900). Дерманский архимандрит Мелетий Смотрицкий, его сочинения и надгробная 
надпись на его могиле в Дермани. Житомир, (Вып. 1), 1-7. 
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складанням граматики грецької мови й видав таку в 1615 р. під заголовком «Institutionum iinguae 
graecae libri duo». 

Третя стаття дослідника мала назву «Документы относящиеся к древней истории православного 
Почаевского монастыря на Волыни»1. Це п’ять розрізнених документів початку ХV ст., власника яких 
М. Трипольський не називає. У першому документі без заголовку йдеться про те, що під час епідемії 
в Почаївському монастирі ієромонаху Модесту явилась Богородиця зі словами: якщо виправиться 
життя монастирської братії – хвороба відступить. Другий, теж без назви, присвячений поселенню 
на Почаївський горі 1240 р. Дослідник визнає, що доказів про заснування поселення недостатньо, й 
давня історія Почаївського монастиря мало досліджена. Третій документ – пісня на честь Мефодія 
Почаївського. Четвертий – «Дыпломат» є дарчою від 11лютого 1213 р. Михайла Центера та його 
дружини Олени Центер на вічне володіння монастирем їхніми угіддями й усіма прибутками з них. 

Документи складені слов’янською мовою, в чудовому стані, гарно збережені. М. Трипольський 
зазначає, що написані вони правильним полууставом. Аркуші пронумеровані римськими літерами. 
Священик висловлює припущення що це сторінки рукописної книги «Памятник монастиря 
Почаевского», яка втрачена, і сподівався знайти ще рукописи та відновити цю пам’ятку. Крім того, 
він припускав, що п’ятий, найбільший із текстів, представлений як польський базиліанський рукопис 
«MONASTYP SKIT» 1732 р., є також частиною книги «Памятник монастиря Почаевского». Цей 
рукопис знайомить з давньою історією Почаївського монастиря, вказує, що монастир заснував 
православний грек Мефодій. 

Ми розкриваємо ці публікації, так, як писав про них М. Трипольський, з незначними сумнівами 
в їх достовірності. 

Одразу після виходу збірника, в 1896 р. на його публікації з’явилися критичні відгуки. Один 
із них дала Санкт-Петербурзька газета «Новое Время» 1896 р. № 7466. Інші – це статті у журналі 
«Киевская старина» за підписом «Волинець» (псевдонімом історика Ореста Левицького). Перша – 
«Новыя открытія въ области древневолынского бытописанія»2, друга –« Почадъвская летопись. 
(Новейшее произведение древне-волынской письменности» (1898 р.)3. О. Левицький зазначив, що, 
всупереч правилам видання нововідкритих письмових історичних джерел, М. Трипольський не вказав 
імені власника документів. Іронічно, але з повагою до особи Миколи Миколайовича, він пише 
«…неолетописець таинственно показал их о. Трипольскому и, должно быть, сочинил при этом какую-
нибудь необыкновенную легенду относительно их приобретения. Иначе трудно понять, каким 
образом почтенный протоиерей, без сомнения, читавший на своем веку древние летописи, мог впасть 
в такое невероятное ослепление, что принял за подлинную древность самую грубую, бездарную и 
невежественную фальсификацию»4. На думку О. Левицького, Миколу Трипольського ввів в оману 
«безграмотний фальсифікатор», вважаючи, що основною причиною таких підробок була 
«патриотическая любовь к истории»5. 

Сумна історія публікацій священика і рецензій О. Левицького знайшла відображення 
в мемуарах професора Київської духовної академії Миколи Петрова. 

За зовнішньою та внутрішньою формою документа, вірогідністю його змісту, текстологічним 
аналізом М. Трипольський міг би встановити його оригінальність або підробку. Але, на наш погляд, 
у бажанні бачити такий давній літопис священик переміг над науковцем. 

У другому випуску «Волынского историко-археологического сборника» М. Трипольський 
публікує своє кодикологічне дослідження Волинського Євангелія6. Він володів примірником 
рукописного Євангелія 1571 р. і назвав його Волинським. Цей рукопис належав протоієрею, 
настоятелю Володимирського Миколаєво-Успенського собору Севастіану Коссовичу, потім – його 

 
1 Трипольский, Н. (1900). Документы относящиеся к древней истории православного Почаевского монастыря 
на Волыни. Житомир, (Вып. 1), 1-9. 
2 Волынец. (1896). Новые открытия в области древлеволынского бытописания. Киевская Старина, Киев: 
Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 93-109. 
3Волынец. (1898). Почадъвская летопись (Новейшее произведение древне-волынской письменности). 
Киевская Старина, Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 87-106. 
4 Волынец. (1898). Почадъвская летопись (Новейшее произведение древне-волынской письменности). 
Киевская Старина, Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 90. 
5 Волынец. (1897). Два поддельных исторических документа. Киевская Старина, Киев: Тип. Г. Т. Корчак-
Новицкого, 442. 
6 Трипольский, Н. (1900). Волынское рукописное Евангелие ХVІ ст. Волынский историко-археологический 
сборник, Житомир, 2, 1-114. 
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сину Євграфу Коссовичу, який в 60-х роках ХІХ ст. був учителем Житомирської чоловічої гімназії. 
Після смерті останнього потрапив до житомирських евреїв-лахмітників. М. Трипольський описав та 
проаналізував цей рукопис, опублікував фрагменти тексту, порівнявши його з текстом 
Пересопницького Євангелія 1556–1561 рр., та дійшов висновку, що Євангеліє 1571 р. є списком 
останнього. Дослідник виділив особливості Волинського Євангелія: знаки пунктуації, скорочення 
слів і, внаслідок цього, винесення деяких букв наверх рядків, різні прикраси при зображенні 
євангелістів, віньєток, заставок; порівняв каліграфічну обробку рукопису. 

Цінність Євангелія 1571 р. першим відмітив П. Житецький1. О. Назаревський, перебуваючи 
в Житомирі разом із семінарієм В. Перетца, ознайомився з цим рукописом2. Він підкреслює, що, крім 
цього Євангелія, у М. Трипольського був цінний примірник Острозької Біблії 1581 р., який мав багато 
приписок, котрі він підготував до друку та планував видати. Волинські рукописні Євангелія та 
Апостоли були об’єктом уваги Г. Бугославського, який робив доповідь на ІХ археологічному з’їзді 
у Вільно в 1893 р., роблячи акцент на «Пересопницькому Євангелії» 1556-1561 рр. та Євангелії 
М. Трипольського, їх специфічній мові, характерним зовнішнім особливостям3. На думку знаного 
книгознавця Л. Дубровіної, Волинське Євангеліє 1571 р. (доля книги після революції 1917 р. 
невідома) було близьким по тексту й оформленню до Пересопницького. Вважається, що ця книга була 
списком з Пересопницького Євангелія. 

Друга значна праця М. Трипольського в збірнику – «Исторические сведения о городе 
Житомире, Волынской губернии»4, у якій він систематизував наукові та краєзнавчі публікації. 
Краєзнавець не описував детально історію міста, а згрупував у логічній послідовності та виклав 
окремі розпорошені до цього відомості. Використовуючи велику кількість джерел, посилаючись 
на праці таких дослідників, як Ю. Крашевський, М. Теодорович, А. Братчиков, І. Петров та інші, він 
аналізує різні версії походження назви міста, часу забудови. Висвітлюючи історію міста, автор 
посилається на документи Київського архіву. У висновках робить помітку, що буде задоволеним, 
якщо цей матеріал послужить для серйозної праці в цій галузі. 

Ця робота також отримала критичний відгук Ореста Левицького5. У розділі «Бібліографія» 
часопису «Киевская старина» було розміщено рецензію на другий збірник ВЦАС, де поряд зі схвальним 
відгуком на дослідження Волинського Євангелія містилися критичні зауваження до праці 
«Исторические сведения о городе Житомире, Волынской губернии». Критик зауважував, що автор 
використав старі польські рукописи й не врахував сучасні польські й російські дослідження, нарікав, 
що частина дослідження далека від повноти, містяться помилки, зокрема неповний список намісників і 
старост міста. Водночас Левицький підкреслює важливість опису Житомира першої половини ХІХ ст., 
зазначаючи, що це найбільш цінна частина статті. Варто відмітити, що такі критичні зауваження були 
звичною нормою того часу й направлені на подальші дослідження. О. Левицький зазначає: «Отъ 
ошибки никто не гарантированъ. Такъ что ложный стыдъ, можно и отбросить»6. 

Окрім публіцистичної роботи, члени ВЦАТ займалися пошуками матеріалів в археографічних 
експедиціях, наукових відрядженнях. За завданням історика В. Антоновича впродовж 1897-1899 рр. 
М. Трипольський спільно з О. Фотинським здійснили чимало наукових подорожей Волинню. Зокрема, 
до Городищенського, Дерманського, Загоровського, Корецького, Любарського, Тригірського 
монастирів, м. Овруч. Зібрані ними матеріали В. Антонович використав у своїй фундаментальній праці 
«Археологическая карта Волынской губернии»7. За результатами обстеження М. Трипольським і 
О. Фотинським пам’яток Овруча невдовзі на урядовому рівні було прийнято рішення про реставрацію 
унікальної пам’ятки архітектури Київської Русі – Свято-Василівської церкви8. 

 
1 Житецький, П. (1876). Описание Пересопницкой рукописи ХVІ ст. с приложеним текста Евангелия от Луки, 
выдержек из других евангелистов и 4-х страниц снимков. Киев, (79), 4. 
2 Занятия профессорского стипендиата А. Назаревского. Перетц, В. (1911). Отчет об экскурсии семинария 
русской филологии в Житомир 21-26 октября 1910 года. Киев, 47-51. 
3 Міщук, С. М. (2009). Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України 
(друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.). Київ, 285. 
4 Трипольский, Н. (1900). Исторические сведения о городе Житомире, Волынской губернии. Волынский 
историко-археологический сборник. Житомир, (Вып. 2), 49-116. 
5 Киевская Старина (1901). (Том LXХV). Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 95-109. 
6 Левицкий, Ор. (1896). Археологический съезд в Риге. Киевская Старина, Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 49. 
7 Антонович, В. Б. (1900). Археологическая карта Волынской губернии. Москва: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 
(V), 130. 
8 Костриця, М., Кондратюк, Р. Краєзнавець М. Трипольський і його нарис про Житомир. Житомирський 
вісник. (1996, 19 липня). 
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Одночасно з заснуванням ВЦАТ було отримано наказ Святійшого Синоду з дозволом 
на відкриття Волинського єпархіального давньосховища (ВЄД), функцією якого мало бути 
зосередження цінних предметів та пам’яток старовини, що перебували у церквах, монастирях, 
приватних зібраннях священиків. Одразу після відкриття давньосховища при архієрейському дворі 
його організаторам стало зрозуміло, що приміщення не відповідає музейним вимогам. Тому 
Церковно-археологічне товариство в 1894 р. розпочало спорудження власного будинку під музей і 
бібліотеку на Вільській вулиці, на ділянці, що належала Преображенському кафедральному собору. 
Керував цим будівництвом протоієрей М. Трипольський. Приміщення площею 224 кв. сажень 
(більше 1000 м2) – з великою залою (близько 240 м2) із сферичною стелею, чотирма кімнатами для 
бібліотеки і чотирма для завідуючого давньосховищем. До серпня 1896 р. тут вже планували 
розмістити колекцію, але через нестачу коштів недобудований будинок були змушені передати 
в оренду Товариству опікунства про народну тверезість і Народній чайній. Лише на початку ХХ ст. 
ВЄД переїхало до власного приміщення. 

У 1900 р. М. Трипольський стає членом Товариства дослідників Волині1, яке об’єднало місцеву 
інтелігенцію, зацікавлену своїм краєм, до пробудження та поширення інтересу до історичних знань, 
до процесів, що відбуваються у зв’язку зі змінами в політичному та культурному житті, 
досягненнями у природничих науках. Микола Миколайович у Товаристві очолював секцію 
історичних наук (історія політична та побутова, архівознавство, археологія, археографія, палеографія, 
нумізматика, геральдика), до складу якої входило 30 осіб. Через рік він від головування в секції 
самоусунувся. 

Указом Сенату від 17 лютого 1906 р. М. Трипольського за вірну службу та здобутки 
на просвітницькій ниві було затверджено в дворянській гідності2. 

Тяжка хвороба нирок не дозволила Миколі Миколайовичу активно займатися громадською 
діяльністю, але свою діяльність як священика та викладача він продовжував до смерті. Помер 
М. Трипольський 4 березня 1911 р., похований на Вільському (Руському) кладовищі в м. Житомирі. 

Становлення волинського краєзнавства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбувалося 
в умовах, коли регіон перебував у складі Російської імперії. Закономірно, що на цілі, завдання і зміст 
тогочасних досліджень значно впливала панівна імперська ідеологія. Сьогодні можна говорити, що 
праці Миколи Трипольського, які були написані з проімперських позицій, мають певні помилки та 
недоліки. Але вони містять значний фактичний матеріал, тому не втрачають актуальності та 
викликають науковий дослідницький інтерес і по сьогодні. Микола Миколайович Трипольський був 
одним з тих, хто закладав міцний фундамент для розвитку краєзнавчих досліджень в Україні, цікавою 
та неординарною особистістю. У цілому історико-краєзнавчі дослідження волинських священиків є 
маловивченою темою в український історії. 
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ПОЛЬСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ  
НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ:  
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ  
НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 

The article deals with the study of the accumulated scientific knowledge about Polish land tenure 
on Ukrainian lands, depicted in the Ukrainian‐Russian research space. It shows that the fluctuating 
interest in the problem has lasted since the end of the 19th century. Pre‐revolutionary authors 
mentioned Polish land tenure in the context of aristocratic landownership of imperial Russia. In 
Soviet  historiography,  the  problem of  Polish  land  tenure was  presented  in  the  context  of  the 
history of the class struggle in the agricultural sector. It is modern scholars who have succeeded 
in  the  specific  study  of  Polish  land  tenure,  although  the  Ukrainian  research  tradition  was 
established in the 19th century by V. Antonovich and M. Hrushevsky. The greatest achievements 
include research into changes in Polish land tenure in the Right‐Bank provinces; the impact of the 
uprisings in 1830–1831, 1863–1864 and the repressive policy of the imperial government on the 
Polish  land tenure;  the foundation of  large enterprises and the development of trade  in Polish 
estates; the personalities of Polish figures. 
Keywords: Polish land tenure, estates, magnate, Right‐Bank Ukraine, historiography, scientific 
paradigm. 

В історії українського Правобережжя за ранньомодерної та модерної доби значну роль 
відгравала польська присутність, економічним підґрунтям якої виступала земля. Непрості 
переплетіння доль корінних українців і прийшлих поляків протягом кількох століть вписуються 
у трикутник: українські землі – польські землевласники – російська імперська влада. До історичного 
трикутника додається історіографічний: польське землеволодіння – українські дослідники – російські 
науковці. Дослідницький інтерес становить з’ясування еволюції поглядів українських і російських 
істориків на польську присутність у правобережних землях. 

Історія вивчення польського землеволодіння на Правобережній Україні вже стала об’єктом 
уваги сучасних науковців, які зверталися до неї у контексті власних дослідницьких інтересів. 
Відповідний історіографічний сюжет у рамках вивчення поміщицького господарства виокремила 
Н. Темірова, охарактеризувавши його дореволюційний, радянський та сучасний етапи1. С. Борисевич 
зосередився на історіографії законодавчого регулювання поземельних відносин у Правобережній 
Україні в ХІХ ст. 2. Щодо землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України, 
А. Криськов відстежив три світоглядні течії: ліберальну, консервативну, радикальну 3. Л. Горенко, 

 
1 Темірова, Н.Р. (2013). Поміщики на Україні в 1861-1917 рр.: соціальна-економічна еволюція. Донецьк: 
ДонНУ, 319.  
2 Борисевич, С. О. (2007). Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793-1886). 
Київ, 422. 
3 Криськов, А. (2014). Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХІІІ ст.-
початку ХХ ст. Тернопіль: Астон, 324. 
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І. Кривошея, О. Лобко та інші автори подали історіографічний огляд різних аспектів великого 
землеволодіння польського походження на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.1. 
В цілому науковці продемонстрували інтерес до процесу нагромадження знання про польське 
землеволодіння на Правобережжі, проте він є ситуативним. Тому дана стаття має на меті дослідження 
змін наукової парадигми щодо польського землеволодіння у правобережних губерніях протягом 
ХІХ – початку ХХІ ст. До уваги взяті здобутки українських і російських дослідників, які працювали 
в імперському, радянському, сучасному середовищі. Розвідка ґрунтується на аналізі праць, дотичних 
до означеної проблеми, здійснених трьома поколіннями науковців, кожному з яких притаманні певні 
тематичні орієнтири, методологічний простір, коло доступних джерел. Вивчення польського 
землеволодіння відбувалося у три етапи: дореволюційний (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); 
радянський (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.); сучасний (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). 

Увага дореволюційних дослідників, насамперед зосереджувалася на вивченні аграрного питання 
у Російській імперії, складовою якого виступало велике землеволодіння. Представники цього покоління 
інтелектуалів – науковці, статистики, економісти, очевидці подій – намагалися з’ясувати причини 
кризового стану традиційного поміщицького господарства, привертаючи увагу і до землеволодіння 
польського походження. У цьому контексті предметне дослідження законодавчого регулювання 
земельних відносин на Правобережній Україні здійснив І. Рудченко. Автор розглядав їх через призму 
боротьби російських і польських власників. За його спостереженням, у правобережних губерніях 
російське землеволодіння, зосереджене в руках дворянства, потопало у великій кількості польських 
землеволодінь. Автор показав становище польського землеволодіння після повстання 1863 р., 
в результаті якого російське керівництво застосувало заходи до зменшення польських маєтностей2. 

Критичне ставлення до польської шляхти як поневолювача українського селянства у творі 
«Моя сповідь» виклав В. Антонович. Автор у загальних рисах окреслив процес покріпачення 
українського селянства польською шляхтою та наголосив на існуванні двох шляхів вирішення 
«польського питання»: полюбити український народ або ж переселитися на польську територію3. 
Витоки польського землеволодіння прослідкував М. Грушевський. Автор зазначив, що польська 
шляхта, яка володіла землями на правах абсолютної власності, бере свій початок за литовської доби. 
Поступово на зміну дрібному польсько-шляхетському землеволодінню прийшли магнатські 
латифундії 4. Основні причини занепаду дворянського землеволодіння визначив О. Антонович, 
зокрема відсутність досвіду у підприємницькій діяльності; низькі ціни на робочі руки через 
екстенсивність поміщицьких господарств, що призводило до втрати інтересу селян до якісного 
виконання своїх обов’язків; падіння цін на хліб на світовому ринку. Вирішення цієї проблеми автор 
вбачав у зміцненні сільської общини та посилення контролю над нею з боку дворян 5. 

Вивчаючи законодавчі акти, щодо прав польських магнатів, В. Садовський простежив процес 
їх звуження та розширення російського землеволодіння в українських землях. На його думку, 
обмежувальна політика щодо польських землевласників не надто стимулювало російське дворянство 
до створення своїх господарств на Правобережжі6. Т. Осадчий, опрацювавши великий масив 
статистичного матеріалу, відзначив переважання польського землеволодіння у Південно-Західному 
краї Російської імперії 7. У фундаментальному дослідженні економіста В. Святловського 
«Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 г.)» на основі аналізу земельних 
переписів 1877, 1887, 1905 рр. відображено динаміку земельної власності в Росії, зокрема і 

 
1 Горенко, Л. М. (2018). Проблематика історіографічного огляду питань поміщицького землеволодіння 
на Правобережній Україні в ХІХ-на початку ХХ ст. Гуманітарний вісник. Історичні науки, 28, 12, 73-83; 
Кривошея, І. І. (2013). Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному житті підросійської 
України (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття). Умань, 400; Лобко, О. А. (2008). Поміщицькі маєтки 
Правобережжя в умовах соціально-економічної трансформації 1831–1917 років (за матеріалами володінь 
графів Потоцьких): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: 
НУ «Києво-Могилянська академія», 20. 
2 Рудченко, И. (1882). Записка о землевладении в Юго-Западном крае. Киев, 180. 
3 Антонович, В. Б. (1995). Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: Либідь, 78-90. 
4 Грушевський, М. С. (1994). Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 11 (12), 5, 704. 
5 Антонович, А. И. (1898). Вопросы земледельческой промышленности и дворянського землевладение в России. 
Москва, 31-33. 
6 Садовський В. (1913). Русское землевладение въ Правобережной Украине. Украинская жизнь. Москва, 1, 45-58. 
7 Осадчий, Т. И. (1899). Земля и земледельцы в Юго-Западном крае: на Украине, Подолии, Волыни. Опыт 
статистико-экономического исследования. Киев, 132. 
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в Правобережній Україні. Зокрема, автор показав, що протягом 1877–1905 рр. частка дворянського 
землеволодіння у приватновласницькому зменшилася з 78 % до 52 % 1. 

Загалом, польське землеволодіння було об’єктом дослідження лише частини дореволюційних 
авторів, які вивчали колонізаційні процеси, обмежувальні заходи російського уряду щодо польського 
елементу, статистичні дані, що підтверджують переважання саме польського землеволодіння 
на противагу російському. 

Радянський етап в історії вивчення польського землеволодіння позначився радикальною 
зміною парадигми, а разом з нею – й тематики досліджень. Якщо у перше пореволюційне десятиліття 
історія землеволодіння, зокрема польського, в українських землях ще опрацьовувалася, хоча й 
перебувала під усе помітнішим впливом марксистської методології, то від початку 1930-х рр. інтерес 
до неї було зведено нанівець. Серед праць міжвоєнної доби привертає увагу розвідка 
О. Степанишиної, яка на прикладі маєтків Браницьких у Київській Губернії, показала еволюцію 
польського землеволодіння. Авторка показала основні причини втрати суцільності земель великими 
землевласниками. Вона показала складні процеси навколо польського землеволодіння, зокрема 
російську обмежувальну політику з метою зменшення польського впливу2. 

Лише з кінця 1950-х рр. до сфери інтересів істориків повернулася тема великого 
землеволодіння, що, передусім, зумовлювалося лібералізацією суспільно-політичного простору 
в СРСР. Наукова доцільність спонукала дослідників паралельно з селянством і селянським 
господарством вивчати поміщицтво та його маєтності. Помітний імпульс розвитку цього напряму дав 
А. Анфімов, який у контексті опрацювання аграрних відносин у європейській частині Російської 
імперії дійшов висновку, що у Росії панувала відробіткова система та напівкріпосні порядки3. 
Показавши особливості великого поміщицького землеволодіння в різних регіонах імперії, великі 
економії правобережних губерній дослідник відніс до таких, що мали високий рівень капіталістичної 
еволюції4. Спираючись на статистику землеволодіння 1905 р., Л. Мінарик виявила майже всіх 
власників великих землеволодінь та охарактеризувала господарства окремих власників 5. На початку 
1980-х рр. до проблеми соціально-економічної еволюції поміщицтва звернувся І. Ковальченко. Автор 
на чолі дослідницького колективу із застосуванням математичних методів вивчив широке коло 
питань аграрної історії, зокрема соціально-економічний устрій поміщицького господарства, розвиток 
товарно-грошових відносин, виробничо-технічний рівень поміщицького ті селянського господарства 
та аграрний ринок6. І. Ковальченко, як і А. Анфімов господарства польського походження 
у Правобережній Україні характеризував як найбільш стійкі, чому сприяли великі їх розміри, 
відлагоджена система управління, виразна орієнтація на ринок. Аналізуючи аграрний ринок, автор 
зауважує, що головними продавцями землі були дворяни, які збували великі наділи7. 

Радянські російські науковці у другій половині ХХ ст. чималу увагу приділяли вивченню 
реформи 1861 р. та її в пливу на соціальне-економічний розвиток. Н. Дружинін надав характеристику 
аграрних реформ 1860-х рр., порівняв селянське землеволодіння з поміщицьким у Росії та її 
губерніях. Він відзначив співпадіння поділу за національною та соціальною ознаками в українських 
землях, де великі землевласники були поляками, а селяни – кріпаками8. С. Дубровський досліджуючи 
імперську Росію, помітив, що капіталістичні господарства були розташовані у Волинській, 
Подільській та Київських губерніях9. А. Корелін, досліджуючи пореформене дворянство, спостерігав 
зміни у польському землеволодінні, які відбувалися після повстання 1863–1864 рр.10. 

 
1 Святловский В. (1911). Мобилизация земельной собственности в России (1861-1908). СПБ, 158. 
2 Степанишина, О. (1930). Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1861 р. в їхніх маєтках. 
Студії з історії України науково-дослідної кафедри історії України в Києві, 3, 117-232. 
3 Анфимов, А. М. (1969). Крупное помещичье хозяйство в Европейской России (конец ХІХ-начало ХХ). Москва: 
Наука, 395. 
4 Анфимов, А. М. (1980). Крестьянское хозяйство в Европейской России 1881-1904. Москва: Наука. 
5 Минарик, Л. П. (1971). Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России конца 
ХІХ-начала ХХ вв. Москва: Наука, 144. 
6 Ковальченко, И. Д. (1973). Аграрный рынок и характер аграрного строя Европейской России  
в конце ХХ – начале ХХ века. История СССР, 2, 43. 
7 Ковальченко, И. Д. Милов Л. В. (1974). Всероссийский аграрный рынок ХVIII-XX вв. Москва, 412. 
8 Дружинин, Н. (1978). Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. Москва: Наука, 287; Дружинин, Н. М. 
(1972). Помещичье хозяйство после реформы 1861 г. Исторические записки, 89, Москва: Наука, 187-230. 
9 Дубровський, С. М. (1985). Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма. Москва: Наука, 398. 
10 Корелин, А. П. (1979). Дворянство дореформенной России 1861-1904 гг. Москва: Наука, 304. 
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Проблеми землеволодіння в українських губерніях пореформеної доби досліджували і 
науковці УРСР – Л. Іванов, В. Теплицький, П. Теличук. Так, Л. Іванов і В. Теплицький, аналізуючи 
поміщицьке землеволодіння в Україні на зламі ХІХ–ХХ ст., показали його латифундійний характер 
і відзначили найбільшу їх концентрацію у правобережних губерніях, де польське землеволодіння 
посідало міцні позиції 1. П. Теличук, розглядаючи економічні передумови аграрної революції, 
зауважив, що в українських губерніях капіталістичні відносини розвивалися, насамперед 
у поміщицьких господарствах 2. Хоча і зберігалися залишки кріпосництва, оскільки лише частина 
маєтків змогли пристосуватися до нових умов ведення господарства, серед яких чимало було й 
польського походження. 

Спеціальне дослідження магнатського господарства у Правобережній Україні у другій 
половині ХУІІІ ст. належить В. Маркіній. Нею запроваджено до наукового обігу документи князів 
Чарторийських, Сангушків, Жевуських, Вороничів, що зберігаються в архівосховищах Києва, Львова, 
Санкт-Петербурга, Кракова, Варшави. Авторка дослідила землеволодіння, стан поміщицьких 
господарств, зв’язок магнатського господарства з ринком та його зміни. Магнатський маєток 
складався з поміщицького господарства та господарства залежних селян і виступав основою 
феодального устрою в краї. Відповідно до радянського канону авторка зробила акцент на класовому 
протистоянні селян проти магнатів 3. Класову боротьбу в українському селі у другій половині ХІХ ст. 
досліджував М. Лещенко. Автор зауважив, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Київській, 
Подільській та Волинській губерніях переважна більшість земель перебувала у власності поміщиків, 
які позиціонувалися винятково як соціальні антиподи останніх 4. 

Загалом радянські історики розглядали польське землеволодіння в рамках аграрного питання та 
розгортання класового протистояння на селі. Проте їм вдалося опанувати доволі широку джерельну 
базу, на що у своїх дослідженнях спиратимуться науковці наступного покоління, доби незалежності. 

Сучасний етап, який триває від початку 1990-х рр., виявився найбільш плідним в опрацюванні 
історії польського землеволодіння на теренах України. Цьому прислужилися нова суспільно-
політична ситуація, розширення кола джерел, встановлення контактів із зарубіжними дослідниками, 
оновлення методології дослідження, що кардинально змінило можливості дослідників польського 
землеволодіння. 

Н. Яковенко, вивчаючи українську шляхту з кінця ХІV – до середини ХVII ст., не оминула 
польське землеволодіння. Вона зазначила, що формальним відліком проникнення польського 
землеволодіння є 1569 р.5. Серед прийшлих землевласників, які почали з’являтися на межі ХVІ–
ХVІІ ст., переважали магнати польського походження. Авторка виділила три основні шляхи 
виникнення латифундій польських магнатів: завдяки королівським наданням; як наслідок шлюбних 
контактів; через встановлення адміністративного контролю над Брацлавщиною і Південною 
Київщиною. Н. Яковенко зазначила, що найбільш важливу роль у поширенні польського 
землеволодіння відігравали шлюбні зв’язки, які стали постійним явищем, а також скуповування маєтків 
дрібного та середнього місцевого панства. Поступово українські маєтки переходили до рук польських 
панів на тлі згасання місцевих князівських родів і формувалися великі польскі латифундії (Замойських, 
Любомирських, Островських). Авторка відзначила, що до середини ХVІІ ст. польські латифундії 
переважно зосереджувалися на Волині та північній і центральній Київщині. Під контроль польських 
магнатів потрапляли переважно уряди порубіжної Київщини і Брацлавщини. На відміну від більшості 
українських істориків Н. Яковенко вважає, що наступ польського землеволодіння не був всеохопним, 
але у свідомості українців з королев’ятами-поляками пов’язувалися всі зміни на гірше 6. 

 
1 Иванов, Л. М. (1957). Распределение землевладения на Украине накануне революции 1905–1907 гг. 
Исторические записки, 60, 176-214; Теплицький, В. П. (1959). Реформа 1861 р. Аграрні відносини на Україні 
(60-90-ті роки ХІХ). Київ: Вид-во Академія наук Української РСР, 308. 
2 Теличук, П. П. (1973). Економічні основи аграрної революції на Україні. Київ: КГУ, 189. 
3 Маркина, В. А. (1961). Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины ХVIII в. 
(социально-экономическое развитие). Киев: Изд-во Киев. ун-та, 4, 30. 
4 Лещенко, М. Н. (1970). Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму  
(60–90-ті роки ХІХ ст.). Київ: Наукова думка, 206. 
5 Яковенко, Н. (2008). Українська шляхта з кінця XIV-до середини XVII століття. Волинь і Центральна 
Україна. Київ: Критика, 229. 
6 Яковенко, Н. (2008). Українська шляхта з кінця XIV-до середини XVII століття. Волинь і Центральна 
Україна. Київ: Критика, 231, 237, 242. 
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Вивченню історії польського землеволодіння на Правобережній Україні сприяли дослідження 
французького історика Д. Бовуа. У працях, які він назвав «малою українською трилогією» – «Битва 
за землю в Україні. 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах», «Російська влада та польська 
шляхта в Україні 1793–1830 рр.», «Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом і 
українськими масами» (1831–1863) – показаний антагонізм у трикутнику Росія – Україна – Польща 
або влада –селяни – шляхта 1. Простежено боротьбу між російською владою і польськими панами 
за землю в Україні. На його думку, головне завдання польських землевласників полягало у «простому 
виживанні і збереженні свого способу життя» 2. Для обох сторін земля була символом влади та 
нав’язливою ідеєю її захоплення. Д. Бовуа показав трагічну долю українського селянина через жагу 
збагачення польських панів. Водночас він простежив обмежувальні заходи Російської імперії щодо 
послаблення польського впливу на Правобережній Україні. 

Серед резонансних напрямів вивчення історії польського землеволодіння – його соціально-
економічні трансформації протягом «довгого» ХІХ ст. С. Борисевич 3 та А. Криськов 4 показали 
суттєві зміни в аграрних відносинах регіону, пов’язані із законодавчим обмеженням польської 
присутності, що призвело до зміцнення російського впливу в поземельних відносинах краю, 
демагнатизації великого польського землеволодіння. І. Кривошея проаналізовав процес доведення 
поляками станової «шляхетності» 5. 

Н. Темірова простежила соціально-економічну еволюцію поміщицтва, зокрема польського 
походження. Авторка показала, що формування поміщицтва пов’язане з певним регіоном, зокрема 
на Лівобережжі існувало – землеволодіння нащадків козацької старшини, на Півдні – російське та 
іноземне, і на Правобережжі – польське. Як висновок, авторка зауважила, що незважаючи 
на насильне насадження російського і економічний тиск на польське землеволодіння, 
у правобережних губерніях воно залишалося домінуючим. Як зазначила, дослідниця на передодні 
Першої світової війни, польські землевласники володіли майже половиною земель. Дослідниця 
показала специфіку польських землегосподарств на тлі загальних закономірностей аграрного 
розвитку: найвища стабільність землеволодіння; прив’язаність власників до маєтностей; високий 
рівень ринкового господарства; організація багатогалузевого виробництва 6. 

Продовження теми соціально-економічного розвитку польських маєтностей після скасування 
кріпацтва здобуло у дослідженнях І. Кривошеї, О. Лобко, А. Криська. Так, І. Кривошея вивчав 
стосунки польських поміщиків з селянами на Правобережжі після інкорпорації Правобережної 
України до складу Російської імперії 7. Автор також зосередився на історії магнатів Потоцьких. Він 
проаналізував роль їхніх представників у Речі Посполитій, показав економічні контакти 
з чиновниками Російської імперії. Дослідник зауважив, що польські магнати зробили помітний внесок 
у розвиток культурно-освітньої сфери українських губерній, адже за їхній кошт було відкрито чимало 
шкіл, Кременецький ліцей, створено у маєтках резиденції та парки. І. Кривошея дослідив явище 
демагнатеризації на Правобережжі в першій третині ХІХ ст., серед причин якої відзначив поділи 
великих латифундій через збільшення кількості спадкоємців; неспроможність нащадків заможних 
магнатів ХVІІІ ст. у нових умовах керувати великими латифундіями та пов’язаний з цим процес 
збільшення кількості орендарів і посесорів, які з часом перетворювалися на власників; поступове 
збільшення кількості російських землевласників; політика російського уряду щодо зменшення 
польського землеволодіння 8. 

 
1 Бовуа, Д. (1996). Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами  
(1831-1863). Київ: Інтел, 106. 
2 Бовуа, Д. (1998). Битва за землю в Україні. 1863 – 1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах. Київ, 334. 
3 Борисевич, С. О. (2008). Особливості землеволодіння та землекористування в Правобережній Україні 
на межі XVIII-XIX ст. Вісник Донецького університету. Гуманітарні науки, 1, 93-102. 
4 Криськов, А. (2014). Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХІІІ ст.-
початку ХХ ст. Тернопіль: Астон, 324. 
5 Кривошея, І. І. (2013). Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному житті підросійської 
України (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття). Умань, 400. 
6 Темірова, Н. Р. (2013). Поміщики на Україні в 1861-1917 рр.: соціальна-економічна еволюція. Донецьк: 
ДонНУ, 319. 
7 Кривошея, І. І. (2013). Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному житті підросійської 
України (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття). Умань, 400. 
8 Кривошея, І. І. (2003). Демагнатеризація уманських маєтків магнатів Потоцьких (кінець ХVIII – перша 
третина XIX ст.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., 6, 56-69. 
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У 2000-х рр. активізувалося вивчення двох «польських» повстань – 1830–1831 та 1863–1864 рр., 
у контексті яких розглянуто цілий ряд взаємопов’язаних сюжетів: участь правобережних 
землевласників в активних діях, репресії проти ватажків, вплив обмежувальної імперської політики 
«обрусения Юго-Западного края» на польське землеволодіння та долі їхніх власників. До цієї теми 
долучилося чимало науковців: І. Кривошея1, Н. Щербак2, О. Борисевич3, О. Лобко4, А. Криськов5, 
І. Лісевич та інші. Науковцями показано поширення впливу імперської влади на Правобережній 
Україні в результаті цілеспрямованої репресивної політики, незважаючи на створення поляками 
перешкод задля збереження своїх володінь. 

Дослідник історії міжнародних відносин і Польщі І. Лісевич, вивчаючи польську національну 
меншину на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст., помітив, що 
російська обмежувальна політика проти поляків часто обминала представників найбільшої польської 
знаті. Так, закони, які обмежували права поляків після повстання 1863–1864 рр., не поширювалися 
на А. Любомирського, родину Браницьких 6. Також автор зазначив, що поляки-поміщики займали 
провідні позиції у цукровій промисловості в Україні. Переважна більшість цукрових заводів 
утворилася на базі великих дворянських латифундій польських магнатів, зокрема Потоцьких, 
Браницьких тощо. Поміщики перетворилися у підприємців, тобто переходили на капіталістичний 
шлях ведення господарства7. 

Н. Романюк простежила зміни в системі землеволодіння і землекористування у Правобережній 
Україні (1861–1914). Авторка дослідила правовий статус землевласників у контексті положень 
селянської 1861 р. та столипінських реформ. Великі землевласники стали економічною складовою 
для розвитку промисловості та підприємництва. Високі темпи розвитку демонстрували спадкові 
магнати Браницькі, Потоцькі, Сангушки. Як зауважила Н. Романюк, характерною рисою їхньої 
підприємницької діяльності було створення конкурентоспроможних товарних господарств, 
розвиваючи прибуткові галузі промисловості, зокрема у цукрову, винокурну та борошномельну8. 

Протягом 2000-х рр. з’явилася низка досліджень польського землеволодіння на рівні окремих 
губерній. Так, Я. Мочернюк вивчала дворянське-поміщицьке господарство Київської губернії (1861–
1917 рр.)9. Вона проаналізувала особливості законодавчого регулювання дворянського 
землеволодіння губернії загалом та обмежувальні заходи проти польських землевласників. Авторка, 
наголосила на латифундійному характері землеволодіння в губернії, чому сприяли близькість 
зовнішніх ринків, спеціалізація на вирощуванні та переробці цукрового буряка. Серед прикмет 
польського землеволодіння відзначено доволі поширена участь власників в організації господарства 
і менша порівняно з іншими регіонами частка земель в оренді та яскраво виражений підприємницький 
тип господарства. 

Структуру землеволодіння у Волинській губернії в другій половині ХІХ ст. досліджував 
П. Олешко. Автор зазначив, що повстання 1863 р. призвело до змін умов у Маніфесті 1961 р. 
на користь селян, обмеживши польське землеволодіння (Маніфест 1863 р. )10. П. Олешко 

 
1 Кривошея, І. (2014). Шляхта Уманщини в Січневому повстанні. Польське національне повстання 1863–1864 рр. 
на Правобережній Україні: від міфів до фактів: колективна монографія. Умань: ФОП Жовтий О. О., 65-80. 
2 Щербак, Н. О. (2005). Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVIII – 
початок ХХ ст.). Київ: Ризографіка, 616. 
3 Борисевич, С. О. (2007). Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні  
(1793-1886). Київ: НАДУ, 424. 
4 Лобко, О. А. (2007). Питання дворянського землеволодіння на Правобережжі в російському законодавстві. 
Магістеріум. Історичні студії, 28, 14-23. 
5 Криськов, А. А. (2011). Вплив законодавства 1860-х рр. на мобілізацію поміщицького землеволодіння 
на Правобережній Україні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Історичні науки, 4, 203-207. 
6 Лісевич, І. Т. (1993). У затінку двоглавого орла (польська національна меншина на Наддніпрянській Україні 
в другій половині ХІХ ст.-на початку ХХ ст.). Київ, 8. 
7 Там само, 31. 
8 Романюк, Н. Й. (2018). Зміни в системі землеволодіння і землекористування у Правобережній Україні та їх 
наслідки: 1861–1914 рр. Вісник аграрної історії. Київ, 25-26, 34–41. 
9 Мочернюк, Я. (2018). Дворянсько-поміщицьке господарство Київської губернії (1961-1917): дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 256. 
10 Олешко, П. (2001). Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина ХІХ-початок ХХ ст.: дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Луцьк: Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 172. 
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проаналізував інвентарні правила, що стали перешкодою нашляху капіталістичного розвитку 
Правобережної України. Автор привернув увагу до особливостей поземельних відносин на Волині, 
зумовленими сервітутним правом. На Правобережній Україні було 20 різних сервітутів, з них – 71 % 
на Волині, яких польські землевласники переважно не дотримувалися. П. Олешко привернув увагу, 
що на Волині система польського землеволодіння міцно укорінилася і еволюціонувала. Польські 
землевласники розділивши свої господарства на фільварки часто здавали їх в оренду. Також автор 
наголосив на підприємницькій складовій польських землевласників, які започаткували у своїх 
маєтках чимало виробництв, зокрема у маєтках Радзивіллів, Чарторийських, Браницьких та інших. 

Таким чином, дослідницький інтерес до польського землеволодіння на українських теренах 
триває від кінця ХІХ ст. та має хвилеподібний вигляд. У переважній більшості ця проблема 
розглядалась у контексті інших, ширших сюжетів як то: аграрні відносини, соціально-економічний 
розвиток, динаміка земельного ринку, історія дворянського/поміщицького землеволодіння. 
На кожному з трьох етапів вивчення польської присутності в аграрному секторі змінювався 
тематичний простір, коло джерел, світоглядні орієнтири та висновки. Дореволюційні автори 
привертали увагу до дворянсько-поміщицького землеволодіння імперської Росії, тоді як польське 
землеволодіння згадувалося лише в його контексті, зокрема в мобілізації землі, в законах щодо 
обмеження польського впливу. В радянській історіографії проблема польського землеволодіння 
частково представлена у контексті вивчення загострення класової боротьби в аграрному секторі та 
винятково в межах Російській імперії. До спеціального аналізу польського землеволодіння вдалися 
лише сучасні науковці, спираючись на можливості вільної творчої діяльності, розширення 
джерельної бази, співпрацю з польськими науковцями. Наразі найбільші напрацювання стосуються 
таких сюжетів: зміни у польському землеволодінні у правобережних губерніях; вплив повстань 1830–
1831 рр., 1863–1864 рр. та репресивної політики імперського уряду на польське землеволодіння; 
створення у польських землеволодіннях великих підприємств; постаті польських діячів в українських 
землях. До перспективних напрямів відноситься архівна евристика документосховищ РФ та Білорусі, 
стосунки польських землевласників з селянами та їх еволюція у річпосполитський та імперський 
періоди, порівняння польської присутності в українських землях у складі Російської та Австрійської 
(Австро-Угорської) імперій. Вони чекатимуть свого дослідника. 
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HORRORS DISENGAGED:  
OCTOPUS IMAGE FUNCTIONING  
IN THE TRANSATLANTIC CULTURAL SPACE  
OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY 

The article attempts to reveal the mechanisms of formation, rationalization and visualization of 
collective  phobias,  which  «great  powers»  political  elites  were  used  to  construct  in  the  mass 
consciousness of the Fin‐de‐Siecle era the enemy image. 
To achieve this purpose a super‐popular in the 19th century, common to the Euro‐Atlantic space 
cultural marker is selected, at the same time the space of the unknown, terrible and aggressive 
«octopus» which designated. 
«Octopus» is investigated in accordance with the requirements of a systematic approach in three 
disciplinary guises: 
Psychohistorical (as a traumatic «psychocomplex» forms at the level of birth trauma in accordance 
with the theory of fetal group fantasy, proposed by Lloyd de Mause). 
Culturological (as a discourse of the 19th – early 20th century, which was prescribed in literary 
(adventure‐fiction) narratives and mediated among the educated public of the time). 
Imagological (as an aggressive visual image, which on era’s satirical maps marked hostile countries 
and served as an instrument of mental military foreign policy mobilization, including among the 
illiterate population’s segments). 
Keywords: octopus, caricature, psychohistory, «body politic», mental geography, imagology. 

Introduction. In the March 1903 issue of Harvard University’s publication «Harvard Monthly», 
the iconic American psychologist and philosopher William James published an essay in the genre 
of intellectual satire «The PhD Octopus»1, in which he criticized the shortcomings of the USA university 
education system. Having become widely known, the text is widely discussed even today2. 

However, despite the meaningful meaning text above, the essay’s very appearance meant, in our 
opinion, the symbolic completion of an inconspicuous process the «octopus» image final integration in the 
transatlantic cultural space of the turn XIXth – XXth centuries, its «entrance» to a deep, reflective level 
zoomorphic representation in the USA scientific institutions anomalous intellectual processes. On the 
opposite, non-reflective transatlantic culture spectrum side, the figure of this sea monster functioned as an 
object of popular satirical ideas is visual image of a dangerous and powerful foreign enemy, apparently 
designed for public perception, including, in particular, for semi-literate. 

But, both in the philosophical intellectual satire field and popular satire space, the octopus image  
in the XIXth – early XXth centuries acquired a universal stable negative color. The color in which 
the projections of social phobias and collective aggression of Fin-de-Siecle epoch societies were 
concentrated. To investigate the mechanisms of these fears and their transformation into propaganda clichés 
understandable to the masses on the octopus zoomorphic image spread instance in satirical political maps 
of the turn of the XIXth – XXth centuries is the purpose of the proposed study. 

 
1 Regarding academic monster see here: James, W. (1903). The PhD Octopus. Harvard Monthly, 36 (March), 1-9. 
2 About contemporary epoch’s academic situation see here: 1) Nisbet, R. (1979).The Octopus revisited. Social 
research. 46 (3), 487-516; 2) Caruth, G. D., Caruth, D. L. (2013). The Octopus, the Squid and the Tortoise. Policy 
Futures in Education, 11 (5), 490-496. 
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According to the goal, the architectonics of the study consists of 3 sections, each of which provides a 
consistent study of the of the «octopus» image functioning from the disciplinary perspectives of imagology 
(Chapter 1), narratology and psychohistory (Chapter 2 and Chapter 3). 

I. Octopus as a cartographic image: hostile countries zoomorphic visualization on satirical maps 
of the XIXth – early XXth centuries. 

Let us consider in more detail on caricatures of states. During the period under study, we fix in 
caricatures the replacement of emblematic symbols (at the state level) with non-emblematic1 zoomorphic or 
anthropomorphic compositions popular in mass culture. 

The following dichotomies in the plots of visual satirical propaganda are recorded: 
1. human VS animal; 
2. male VS female; 
3. aggressive VS pacifist. 
In political discourse, the status of the human was hierarchically higher than that humiliated as like 

animals, especially the inhuman and invertebrates in general. Male and aggressive are higher than female and 
pacifist, respectively. 

During the examined chronological interval the plot of the satirical zoomorphic personification were: 
A) statefull political nations; 
B) stateless peoples (for instance, like Jews through the Rothschild’s2, Rockefeller’s3 families 

capitalistic reputation, etc.); 
C) Persons-as-projections on the state (political leaders like Woodrow Wilson4). 
If we analyze the zoomorphic plot layer, the beast, but not the emblematic satirical stereotyping took 

place when it came to countries such as Turkey (elephant), Holland (wild boar), France (fox), Austria (eagle). 
The Russian Empire has traditionally been portrayed by the world press as a bear. Such an associative series 
testifies to the absence of any connection with the heraldic tradition established in the Middle Ages and fixes 
the new stereotypical tradition origination since Modern epoch afore. According to the Russian historian 
O. Kotelenets5, the evolution of the «Russian bear» image is stored in four stages: 

1) 1549 – 1798. Fixing the bear image as a powerful animal. 
2) 1799 – 1905. The image is supplemented by a negative aggressive connotation as a result of wars 

in the European theater. 
3) 1906 – 1945. The image of Russian totalitarian imperialism crystallizes. 
4) After 1945, the bear image has a static negative meaning as a result of active foreign policy  

at the present stage, and the latest event is prescribed the Crimea peninsula occupation. 
Thus, from one of the first mentions of this image in Z. Herberstein’s6 «Rerum Moscoviticarum 

Commentarii», the general negativization of the bear image is clearly synchronized with Russia’s foreign 
policy activity with each of its wars, defeats, or victories. 

However, in the XIXth century. there is a sharp change in the gestalt: the bear image, a powerful 
symbolic ruler of the infinite continental space, which is traditionally associated with Muscovy, was replaced 
by an aggressive and mysterious and semi-fantastic figure of the lord of the oceans, an octopus, which is now 
proposed to combine the Russian Empire. It is significant that such a change in the gestalt was introduced in 
the great maritime powers’ mass media, to which it would be possible with full right to apply water 
zoomorphic symbols. It was the press of the British Empire, of Imperial Japan, that saw the Russian Empire 
with its relatively powerful continental army and, apparently, a weak fleet of the menacing ocean monster, 
the octopus. What is the reason for this change? 

 
1 Питльована, Л. Ю. (2014). Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди  
у період Першої світової війни. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».  
Держава та армія, 784, 82. 
2 The image can be seen here: Ottens, N. (1894). English octopus cartoon. Never Was 
<https://neverwasmag.com/1894-english-octopus-cartoon/> (2020, September, 26). 
3 The image can be seen here: Ottens, N. (1904). Standard Oil octopus cartoon. Never Was 
<https://neverwasmag.com/1904-standard-oil-octopus-cartoon-2/> (2020, September, 26). 
4 The image can be seen here: Alamy (2012). Don’t shoot! I’ll let go! <https://www.alamy.com/stock-photo-dont-
shoot!-ill-let-go!-illustration-shows-president-wilson-about-83182672.html> (2020, September, 26). 
5 Котеленец, Е. А., Затуловская, М. С., Лаврентьева, М. Ю. (2018). «Русский медведь» – динамика изменений 
образа России в мире. Научный диалог, 7, 164-176. 
6 Ibid. 
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Take cognizance, the octopus figure was used to denote not only the Russian Empire, but also other 
states to visualize a dangerous and aggressive enemy (see Table 1). 

Table 1 

THE OCTOPUS IMAGE TO DENOTE ENEMY STATES \ON SATIRICAL  
POLITICAL MAPS OF THE ХІХTH CENTURY 

Wartime context Year Author country Protagonist

1. Crimean War (1853-1856); 
2. Polish Uprising 1863-1864. 

18641 Sweden Prussia 

Russo-Turkish War (1877-1878) 18772 Britain Russian Empire

Tonkin campaign (1883-1886) 18863 France Germany

1. First Boer War (1880-1881); 
2. Mahdist War (1881-1899); 
3. Third Anglo-Burmese War (1885); 
4. Sikkim expedition (1888); 
5. Ekumeku Movement (1883-1914). 

18884 Britain Britain 

1. Boxer Rebellion (1899-1901); 
2. Second Boer War 1899-1902). 

19005 Britain Russian Empire 

Russo-Japanese War (1904-1905) 19046 Japan Russian Empire

1. Herero Wars (1904-1908); 
2. Maji Maji Rebellion (1905-1907); 
3. Campaign against the Mahafaly (1907).

19077 France Germany 

World War I (1914-1918) 19158 Britain Germany; 
Austria-Hungary

World War I (1914-1918) 19179 France Germany
 
As can be seen from Table 1, in the octopus image on satirical maps of the XIXth century two 

continental states Russia and Germany are emerged. Moreover, in the case of Germany, this image is formed 
by France, and in the case of the Romanov empire, as already mentioned, by Japan and Britain. Considering 
the last case (Russia-Japan-Britain), we can emphasize that for these island nations the danger came from 

 
1 Information on Swedish ownership of this caricature sample is contained in the description of the Internet resource 
for the image, but it’s Swedish historical origin is not a verified by the author. The image can be seen here: Maps 
on the Web (1864). Map of the Disunited States of Europe from National Library of Sweden 
<https://mapsontheweb.zoom-maps.com/post/138018629851/map-of-the-disunited-states-of-europe-1864-from> 
(2020, September, 26). 
2 The image can be seen here: Woolf, K. (2014). Moscow has a long history of making interesting excuses  
for its military interventions. The World <https://www.pri.org/stories/2014-08-12/moscow-has-long-history-making-
interesting-excuses-its-military-interventions> (2020, September, 26). 
3 The image can be seen here: Ottens, N. (1886). La Revanche map. Never Was.  
<https://neverwasmag.com/1886-la-revanche-map/> (2020, September, 26). 
4 The image can be seen here: Ottens, N. (1888). The Devilfish in Egyptian Waters cartoon. Never Was. 
<https://neverwasmag.com/the-devilfish-in-egyptian-waters-cartoon/> (2020, September, 26). 
5 The image can be seen here: John bull and his friends. Historiana (1900). John Bulls and his friends. 
<https://historiana.eu/assets/uploads/sat_28.jpg> (2020, September, 26). 
6 The image can be seen here: Kisaburō, O. (1904). Europe and Asia. Cornell University Library. 
<https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:3293791> (2020, September, 26). 
7 The image can be seen here: Channel, E. (1907). The German Octopus! Daniel Crouch Rare Books. 
<https://www.crouchrarebooks.com/maps/view/channel-edmond-la-pieurve-germanique.-the-german-octopus> 
(2020, September, 26). 
8 The image can be seen here: Ottens, N. (1915). Prussia map. Never Was.  
<https://neverwasmag.com/1915-prussia-map-2/> (2020, September, 26). 
9 The image can be seen here: Ottens, N. (1917). Maurice Neumont Germany map. Never Was. 
<https://neverwasmag.com/1917-maurice-neumont-germany-map-2/> (2020, September, 26). 
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the sea and hence the image of Russia as an octopus monster was not due to its real continental location 
on geographical and political maps, but the island nations fantastic imagination regarding the danger origin 
Obviously, for them, the enemy put oneself on the map only from the sea. 

II. Octopus as a Literary Character: Horror Rationalization in Fin-de-Siecle epoch Euro-
Atlantic Fiction 

The source of a very popular myth about the sea monster-octopus was a folk epic, in the XIXth century 
it was already beautifully decorated in written literature and samples of artistic graphics of the time under 
study. 

So, the mythical horror segment in mass culture in the XIXth century is undoubtedly a consequence 
of past epochs, best accumulated in the written information sector. 

The tables below (see Table 2 and Table 3) show a massive presentation of a monstrous octopus image 
an such as a Kraken or a Leviathan in the fiction space, art graphics of the period under study and modern 
humanities, including historiography, and popular science. 

Table 2 

THE OCTOPUS IMAGE IN FICTION AND ART  
MIDDLE XIXTH – EARLY XXTH CENTURY 

Year Country Author name Title 

1830 Britain Alfred Tennyson The Kraken1

1851 USA Herman Melville Moby Dick

1866 France Victor Hugo Toilers of the Sea

1870 France Jules Verne Twenty Thousand Leagues Under the Sea

1875 Britain Henry Lee The octopus; or, The «Devil-fish»  
of fiction and of fact2

1894 USA John R. Robinson The Octopus; a History of the Construction, 
Conspiracies, Extortions, Robberies,  
and Villainous Acts of the Central Pacific, 
Southern Pacific of Kentucky, Union Pacific,  
and Other Subsidized Railroads3 

1904 USA Rosa Sub Drifting or The Romance of an Octopus4 

1908 France Anatole France L’île des Pingouins
 
The data in Table 2 provide some explanation for the France-Germany pair recorded in the previous 

table, in which mainland France marks its rival on the mainland through the figure of a sea monster. 
Apparently, this image came from a plot developed in French literature about a sea monster. As can be seen 
from Table 3, the popular octopus image was preceded by the figure of another sea monster in the early early 
XXth century, thе Leviathan. 

 
1 The poem’s text can be seen here: Tennyson, A. (1830). The Kraken. The Victorian Web. 
<http://www.victorianweb.org/authors/tennyson/kraken.html> (2020, September, 26). 
2 Henry Lee, a naturalist at the Brighton Aquarium in the XIXth century, called the octopus a devil’s fish and gave 
a historiographical sketch available at the time. (See here: Lee, H. (1875). The octopus; or, The «Devil-fish» of fiction 
and of fact. London: Chapman and Hall, XIII+114+8). One such image is a huge octopus in somewhat different 
guises. For instance, the giant octopus image with human forces on its back was designed by Francis Pollin 
(Ibid., 100), Eric Pontoppidan’s giant kraken the size of a small island (Ibid., 99), Denis de Montfort’s «colossal 
pouple» (Ibid., 100). 
3 At the end of the XIXth century John Robinson, as a co-owner of shares of one of the USА railways, being 
personally motivated (See here: Robinson, J. R. (1894). The Octopus; a History of the Construction, Conspiracies, 
Extortions, Robberies, and Villainous Acts of the Central Pacific, Southern Pacific of Kentucky, Union Pacific, 
and Other Subsidized Railroads. San Francisco, 3.), uses a metaphorical octopus (Ibid., 22, 43, 97.) to denote 
the monopoly phenomenon (Ibid., 11, 12, 20, 43, 97.) and lawlessness in the USА market. 
4 See here: Sub, R. (1904). Drifting; or, The romance of an octopus, a novel of love, politics and newspaper life under 
the rule of the commercial trusts. Chicago: The Elysian Fields Publishing Company, 471. 
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Table 3 

THE LEVIATHAN IMAGE IN THE EUROPEAN LITERATURE  
OF THE XIXTH CENTURY 

Year Country Author Title 

1804 Britain William Blake Jerusalem 

1851 German Heinrich Heine Romanzaro 

1865 France Gustave Dore The Destruction of Leviathan
 
What features with the octopus in the literary imagination space of the XIXth century were associated? 
As can be seen from Table 4, the total octopus «portrait» as a monster consisted of the following 

features, which were to simultaneously generate and fix the fear of this devilish («devil-fish») creation of the 
abyss: 

1) Huge (Huge ... enormous ... giant – 1830; great – 1851;); 2) strong and destructive («strong enough 
to destroy a ship – 1866); 3) terrible (fearsome – 1870, terrible – 1875, horror – 1908; ); 4) poisonous 
(enormous secretion – 1875) 5) huge pulp (solossal poulpe – 1875); 6) the one who controls (supremacy and 
control – 1875) and assimilates («assimilates» – 1904). 

Obviously, both Russia and Germany had to look huge, powerful, and destructive to the small island 
nations, claiming and capable of destroying their strong fleets, the only their security guarantee. However, 
we have to explain the whole associative series, which is recorded in the XIXth century fiction and which 
served to denote the octopus, namely, its venom, its tissue (a huge pulp…), which apparently served as visual 
markers of horror for this creature. To do this, we turn to the famous theory of «fetal drama», which was 
developed in the psychohistorical space by Lloyd de Mause. 

III. Octopus as a reproductive element of the female body: psychotraumatic mechanisms 
of horror occurrence 

Lloyd de Mause: «… before the drawings of our time, in which the enemy is depicted as an octopus, 
which strangles you with its tentacles. Every aspect of the snake betrays its origin from the Poisonous 
Placenta: it is born from an egg, lives in a hole or in water, guards the Tree of Life, it has life-giving blood 
from which humanity originated, and poisonous teeth, it fiercely opposes the hero in myths. If you assimilate 
this basic scheme, it is not so difficult to discern Poisonous Placenta elements in any malevolent figure of the 
historical group fantasy ...»1 

As is well known, Lloyd de Mause uses the term collective fantasy to explain both mass desires and 
collective fears. Collective fantasy is a reaction to a group traumatic experience. Lloyd de Mause emphasizes 
that the phenomenon of political crisis in society is cyclical and synchronized with the stages of group 
fantasy2, which always takes place and is explained by the fetal drama concept3. 

A political leader is an impersonal figure (regime), because he was, is and will be only the result of 
group imagination, which happens to be the group leader and at the same time a group reflection. That is, the 
leader at this stage can be identified with the enemy and sacrificed by analogy with infanticide and be 
dethroned in exchange for a new one4. The enemy is a product of the crisis, a phenomenon, and it is also 
depersonalized in Lloyd de Mause’s scheme through the venomous octopus placenta. As a political leader 
loses the war with the enemy, he becomes accustomed and devalues the threat from the enemy5, and group 
fantasy commands the political leader to «cancel the life challenge» that is, surrender. The leader is the 
emotional garbage collector of the community, which authorized him to select collective emotions. And for 
the landfill of collective projections there is a so-called toilet, for instance, another country. 

 
 

1 Демоз, Л. (2000). Психоистория, Ростов-на-Дону: Феникс, 351. 
2 About group fantasy see here: Ibid., 200. 
3 The life cycle of a crisis in society is identified with the physiological birth of a child, the physical harm and suffering 
suffered by the fetus and which cannot be avoided (Ibid., 357). The elements of fetal drama are the poisonous 
placenta; suffering fetus; pollution progress; nourishing umbilical cord and space battle (Ibid.,350). 
4 According to Lloyd de Mause, the fourth, last stage, is marked by abrupt changes on the way to solving the problem. 
The leader is asserted by solving the problem in the direction of dictatorship. «War with the phenomenon». The nation 
is going through a dangerous period, the «enemy-problem» is waging war. (Ibid., 271.) 
5 About threat’s devaluation phenomenon see here: Ibid., 201-203. 
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Table 4 

ОCTOPUS FEATURES IN THE FICTIONAL DISCOURSE  
OF TRANSATLANTIC CULTURE  

OF THE XIXTH – EARLY XXTH CENTURIES 

Year Country Visual element Meaning 

1830 Britain 
1. «Huge sponges»; 
2. «enormous polypi»; 
3. «giant fins»1.

negative 

1851 USA 
«There seems some ground to imagine that the great Kraken  
of Bishop Pontoppodan 
may ultimately resolve itself into Squid»2.

negative 

1866 France 
«Denis Montfort, in fact, considers the Poulp, or 
Octopod, of high latitudes, strong enough to destroy a ship»3. 

negative 

1870 France 

1. «viscous tentacles grew back like the many heads of Hydra»; 
2. «The squid’s fearsome4 beak»; 
3. «quid’s sea-green eye»; 
4. «toppled by the tentacles of a monster». 

negative 

1875 Britain 

1. «devil-fish»; 
2. «…terrible octopus who is said to have sucked  
the boatswain of a man-of-war into the lowermost depths  
of Davy Jones’s locker»5 
3. «venomous secretion»6; 
4. «сolossal poulpe».

negative 

1894 USA 

1. «This octopus is ever reaching out its tentacles, never 
ceasing in its efforts for supremacy and control.»7 
2. «…so soon has this octopus, this corporation 
dictator…» 

 
negative 

1904 USA 

«Then no more could the sunlight be enjoyed 
except on payment of tribute to this trust octopus that no doubt 
would absorb all the other industrial trusts as easily as a whale 
swallows and «assimilates» a minnow.»8

negative 

1908 France 
«When she saw Kraken, she cried out in terror and ran 
away.»9. 

negative 

 

 
1 The poem’s text can be seen here: Tennyson, A. (1830). The Kraken. The Victorian Web. 
<http://www.victorianweb.org/authors/tennyson/kraken.html> (2020, September, 26). 
2 Melville., Н. (1851). Moby Dick Global Grey ebooks: download free ebooks for your 
library. <https://www.globalgreyebooks.com/ebooks/herman-melville/moby-dick/moby-dick.pdf>, 234 
(2020, September, 26). 
3 The text excerption of Victor Hugo can be seen here: Hugo, V. (1864). Toilers of the Sea. Free Classic eBooks: 
Classic Books. <https://www.freeclassicebooks.com/Victor%20Hugo/Toilers%20of%20the%20Sea.pdf>, 559-560. 
(2020, September, 26). 
4 The text excerption of Jules Verne can be seen here: Verne, J. (1863). Twenty Thousand Leagues Under the Sea. 
Delta. Academy of Applied Learning <http://daal.deltaschools.com/content/for-students/twenty-thousand-leagues-
under-the-sea.pdf>, 324 (2020, September, 27). 
5 See here: Lee, H. (1875). The octopus; or, The «Devil-fish» of fiction and of fact. London: Chapman and Hall, 87. 
6 Ibid., XV. 
7 See here: Robinson, J. R. (1894). The Octopus; a History of the Construction, Conspiracies, Extortions, Robberies, 
and Villainous Acts of the Central Pacific, Southern Pacific of Kentucky, Union Pacific, and Other Subsidized 
Railroads, San Francisco, 43. 
8 Ibid.,73 
9 See here: Франс, А. (1955). Острів пінгвінів. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 49. 
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Lloyd de Mause, among other things, having studied a large array of caricatures of D. Carter 
recorded a confident synchronization of the cartoons content with the political situation in the United 
States. A typical octopus plot embodied the economic crisis and the drift of the late Carter toward 
militarization. 

Much less attention was paid by Lloyd de Mause to the World War I and, in fact, to the European 
theater. Nevertheless, in our opinion, the arguments in the discussion about the causes of wars 
are interesting. 

Lloyd de Mause, among other things, having studied a large array of caricatures of D. Carter recorded 
a confident synchronization of the cartoons content with the political situation in the United States1. A typical 
octopus plot embodied the economic crisis and the drift of the late Carter toward militarization. 

Much less attention was paid by Lloyd de Mause to the First World War and, in fact, to the European 
theater. Nevertheless, in our opinion, the arguments in the discussion about the causes of wars2 are 
interesting. 

The thesis that refutes the economic meaning of war, or the explanation of war by a diplomatic crisis, 
in our opinion, seems quite convincing, at least when it comes to the economic inexpediency of the great 
world or continental wars, especially since the twentieth century. Indeed, no forecasts of economic growth 
have been recorded as a result of winning the war, at least because the outcome of the war is sometimes 
difficult to predict, even though the war itself is economically unprofitable. In our opinion, the economic 
factor as the cause of wars is greatly exaggerated when it regards to Ukrainian historiography. 

Island states, traditionally powerful at sea by figurative analogy, like embryos, well protected by 
the sea, recorded their fear of being attacked from the sea precisely through the image of a sea octopus 
monster (read as poisonous placenta). 

Jacques Schnier chronologically before Lloyd de Mause analyzes the octopus image instrumentally as 
a psychohistorian, seeing as the source of the fantasy «phallic woman» fantasy of the penis, maternal nipple 
and subconscious «cunnilingus fantasies» roots dating back to ontogenetic childhood3. The Mycenaean 
jellyfish’s4 image is included in the hermaphroditic polyphalic female. The octopus image was compared to 
a spider through the number of limbs, a spider5 as a negative image, an octopus as a positive. 

J. Schnier summarizes6, that the octopus is a symbolic hermaphrodite that mutually compensates for 
the sexual phobias of male castration, or female unclaimed without a man’s penis. Thus, the polyphalic 
symbol of the octopus performs a compensatory function. 

Conclusions. In accordance with the proposed three-member structure, the «octopus» as an object was 
first studied in the form of: 1) a visualized «image of the enemy» (reflected on satirical «political» maps); 
2) a mysterious sea monster (in mostly fantasy or adventure narratives); 3) the symbolic part of the female 
body (in the space of psychohistorical discourse). 

Such structure allowed to cover three levels of functioning of this negative image in the culture of the 
XIXth – early XXth centuries. Twentieth century: a) «superficial» emotional («utilitarian» political use of the 
image of a sea monster in military conflicts as an aggressive and understandable to the general public symbol 
of external threat in order to effectively propagandize the population); b) average rational (logical) 
prescribing in the literature of «great cultural nations» is understanding among the educated public of this 
«character» as an objective «natural» threat); c) «deep» mental (formation at the biological body level of 
birth trauma of previous sensations about the octopus threat as a «poisoned placenta»). 

Suchwise, from a psychological point of view, our proposed analytical strategy allowed 
to actualize and give a preliminary answer to the general problem: how is the release of horrors 
in a particular culture, ie how natural irrational fears formed at the biological level as birth trauma (body 
conflict) are narrated and rationalized by certain literature at the cultural level and, finally, are 
visualized in the media as aggressive military satirical propaganda (manifested as an element of foreign 
policy conflict). At the general psychological level, the fear’s transit, its transformation into aggression 
will be studied here. 

 
1 Regarding D. Carter’s case see here: Ibid., 398. 
2 About psychological causes of wars see here: Ibid., 119-120. 
3 Regarding the psychosexual and ontogenetic nature of group fear, see here: Schnier, J. (1956). Morphology 
of a Symbol: The Octopus. American Imago, 13(1), 28. 
4 See here: Ibid., 26-27. 
5 See here: Ibid., 25. 
6 See here: Ibid., 29-30. 
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UKRAINIAN PEASANTRY OF NADDNIPRIANSCHYNA 
AT THE END OF THE NINETEENTH – FIRST DECADES 
OF THE TWENTIETH CENTURY IN RUSSIAN 
NATIONAL DISCOURSE 

Relevance of the topic is justified by the need to overcome the discrepancies that exist between 
the tasks set before the historical science, and the readiness of Clio’s professional employees to 
give  them  competent  answers.  These  ones,  undoubtedly,  include  the  understanding  of  the 
involvement  processes  of  the  peasantry  of Naddniprianschyna  into  national  (wider – modern) 
projects  which  was  typical  for  the  intellectual  community  at  the  dawn  of  the  nineteenth – 
twentieth  centuries,  in  conditions  when  the  intelligentsia  itself  overcame  the  difficult,  multi‐
pronged,  and  thus  even  more  complicated,  quite  often  the  confrontational  process  of 
«nationalization».  However,  a  systematic  analysis  of  the  historical  development  of  Ukrainian 
society has not been carried out from the point of view in national historiography. 
The Soviet historiography, including its Ukrainian segment, was not concerned with the problems 
that are nowadays considered to relate to the paradigm of social modernization.  It can still be 
classified as socio‐cultural or cultural‐anthropological, since it is a question of recognizing culture 
in its broadest sense as a specific subject of history. Such detachment was not accidental. After 
all,  the  «Marxist‐Leninist»  research  doctrine  of  interpretation  was  determined  and  entirely 
dependent on the so‐called «economic determinism». It turned out that the «silent peasantry», 
which,  however,  at  the  turn  of  the  nineteenth‐twentieth  century  has  already  «become more 
talkative», was concerned only with economy and welfare. Usually, the only thing it allegedly was 
doing was «seeking salvation from hunger and poverty». Moreover, it was inclined to understand 
the main  tendency of historical development – «only  in  the course of a decisive  revolutionary 
struggle a better destiny can be achieved». It is easy to notice that such methodological approach 
was a failure according to a number of unjustified conventions and speculative considerations. 
However, its logic turned out to be surprisingly tenable, which will be traced in the peasant studios 
of Ukrainian Post‐Soviet researches. It will be difficult for them to abandon the stereotypical view 
that socio‐economic and political factors have lost the role of absolute priority in the preparation 
of known (or artificially promoted) «historical events and processes». 
Much  more  generous  here  has  been  contemporary  Russian  historiography,  focused  on  the 
relevant political order.  In recent decades, many publications have appeared under the logo of 
«popular science publications», which are clearly dominated by neo‐imperial discourse. One of 
such interpreters of the history, the publicist Alexander Shyrokorad, particularly writes that «the 
language spoken in the nineteenth‐ in the early twentieth century by the peasants of Kyiv province 
…was  a  Surzhyk».  Deliberately  emphasizing  on  the  absence  of  a  «pure  language»  among  the 
Ukrainian peasants, he actually attempts to «legitimize» the russification of part of the indigenous 
population  for  several  centuries,  clearly  exaggerating  the  phenomenon  itself.  The  publicist 
interprets it using numerous inaccuracies and fakes. 
Therefore, the historiography of the topic of the study is quite vast. However, publications on this 
issue are increasingly contrasting with those requirements that are facing the historical (human) 
sciences. In addition, virtually all works that at least somehow represent the stated topic of the 
study are characterized by ignoring or underestimating the peasant «component of history». 
Nowadays, a sophisticated methodology is needed for studying complex social phenomena and 
processes. It should cover not only one cognitive side, be represented by a selective paradigm, but 
also take into account the whole complex of epistemological approaches and practices. According 
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to T. Evseeva, «the application of modernization approaches towards the assessment of historical 
events requires, first of all, a comprehensive study of society, comparison and establishment of 
the relation of innovation and tradition influence on the development of…phenomena in many 
aspects». 
Keywords: Naddniprianschyna, peasantry, discourse, modernization, village. 

The fact of existence at the turn of the nineteenth-twentieth century of Great Ukraine, or rather 
Naddniprianschyna village within the Russian Empire draws an attention to several aspects. Firstly, to the 
village itself, its inhabitants, whereas the broadest – socio-cultural dimension, including the processes of 
modernization, which were then significantly revived. Secondly, the formation and peculiarities of the 
Russian national discourse of this village, which, considering its essence and forms of expression, we will 
identify as imperial and, more rarely, chauvinistic. Third, we will take into account the full range and 
experience of interpretative practices of these phenomena, including the achievements of historiography and 
political and propaganda technologies. However, the main, so to speak, «storyline» of the analysis is 
nevertheless connected with the Russian national (chauvinistic) discourse. 

The purpose of exploration is an investigation of the “inclusion” process of Naddniprianschyna 
(ethnically narrower – Ukrainian) peasantry in the Russian national discourse of the dawn of the nineteenth-
twentieth century, in view of its character, tendencies of transformation and possible historical modifications. 

It should be noted at the outset: the upper chronological boundary of scientific search goes beyond the 
first years of twentieth century, which is caused by the task of a deeper understanding of both the studied 
phenomenon and its closest historical perspectives. Therefore, such content analysis is required, which brings 
together different historical epochs, combined with cultural (mental), ideological and political peculiarities 
derived from them. The «unifying» factor in our study is nationalism, which, however, can hardly apply for 
a monopoly of this role, because «to get rid of the political systems before and after 1917 as distinct ones», 
other phenomena, such is religiosity can be used1. 

Choosing nationalism as a kind of criterion of «the existence of a continuity form…that crosses 
historical barriers», we pay attention to the narrower phenomenon of historical transformation – political2. 
According to popular interpretative interpretations today, it can be imagined as a transition from the decline 
of theocracy to the formation of totalitarianism. 

Since the issues outlined above have already been put on the agenda in historiography, let us pay 
attention only to the one aspect that has remained unexplored, instead the author is interested first of all: how 
did these transformations affect the historical fate of the Ukrainian peasantry of Naddniprianschyna? At the 
same time, we will take into account the presence in the proposed reflections (or influences of them) of the 
views of historians who somehow «press» their culture of the comprehension and development of relevant 
knowledge. 

The historian’s presence in the text usually goes unnoticed. It is difficult to imagine, for instance, how 
apologists of the materialist understanding of history will acknowledge Marxism-Leninism as a form of 
«universal political principle of nationalism», or rather, of the Russian great-power chauvinism3. It is not an 
easy task for those who sympathize with Western European historiography, because they will have to face 
criticism of the authoritative researcher of nationalism B. Anderson, and it will be difficult to unconditionally 
agree with the reasoning of the scientists who, as they say, «nationalism turned out to be a Marxist theory». 

So, countless peasantry in the Naddniprianschyna in the first decades of the twentieth century had to 
undergo an inconspicuous transformation for themselves – from the Orthodox subjects of the Russian 
monarchy to citizens (by many characteristics purely formal) of the «nationalist» (chauvinistic) state – the 
Soviet Union. However, it was accompanied by the only difference that earlier its inner world was 
consecrated by the «shadow state» of the ROC, and after – by the Communist Party led by chief4. True, 
Byzantinism, the mental filling of both political regimes, remained almost unchanged. 

 
1 Орищенко, Р. (2019). Релігійний світ українських селян другої половини ХІХ-першої третини ХХ ст. Черкаси: 
Вертикаль. 
2 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ-у першій третині ХХ ст. (український контекст).Український історичний журнал, 5, 152-178. 
3 Ibid, 152-178. 
4 Орищенко, Р. (2019). Релігійний світ українських селян другої половини ХІХ-першої третини ХХ ст. 
Черкаси: Вертикаль. 
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Invisibility and other peculiarities of this transformation were caused by a number of circumstances. 
T. Yevseeva rightly draws attention to such a factor as «the inheritance of the main features of the political 
culture of theocracy by communist Russia / USSR…»1. Tragically, in its turn, the stressful events of the First 
World War, the revolutionary and national liberation competitions, the Ukrainian peasantry of the 
Naddniprianschyna experienced being a part of a multinational empire. In other words, it almost did not feel 
the alternative – the principle of self-determination of nations, which at that time «conquered» the population 
of most countries of Central and Eastern Europe. 

We are also interested in the opinion of foreign researcher Liah Greenfeld. In her book, Nationalism: 
Five Roads to Modernity, she is critical of Russian national discourse. The author notes that «the ingredients 
of the Russian national consciousness and the definition of the Russian nation were already present by 1800. 
Between that date and 1917 the components of this living, self-proliferating whole were in many ways 
articulated, refined, reconceptualized, and acted out – but never essentially modified. I do not see one single 
exception to this generalization among the multitude of extraordinary, complex people who participated in 
this process. The cognitive construct born out of the anguish and humiliation of the eighteenth-century elite 
became the identity of its nineteenth-century descendants; it defined them; they could no more escape it that 
jump out of their skin; and when it was not reflected in their writings, it was reflected in their lives2. 

The educated elite played a significant role in the imperial national discourse. There were also 
oppositions and deification of the people, which, of course, was far from reality. Liah Greenfeld understand 
this as: The nation was (1) defined as a collective individual, (2) formed by ethnic, primordial factors such as 
blood and soil, and (3) characterized by the enigmatic soul, or spirit. The spirit of the nation resided in the 
«people», but, rather paradoxically, was revealed through the medium of the educated elite, who, apparently, 
had the ability to divine it. The rejection of the common thinking individual, which expressed itself in the 
glorification of his opposite, the community, also led to the emphasis on special, uncommon individuals, the 
prophets and divines of the national spirit, and as a result the adoration of the «people» frequently found its 
counterpart in elitism and contempt for the dumb masses. The special individuals, who knew what «people» 
wanted, naturally had the right to dictate to the masses, who did not know. Russian nationalism was ethnic, 
collectivistic, and authoritarian3. 

Our appeal to the services of the comparative method is fully justified, at least in view of the need to 
find out the real degree of «involvement» of the Ukrainian peasantry in the Russian national discourse of the 
first decades of the twentieth century. Here the author is guided by the idea that the Bolsheviks almost 
«completely inherit the tradition and stereotypes of the political culture of theocracy», «will continue the 
merger of the nation and the empire, started by Peter I»4. Since the beginning of the twentieth century the 
peasantry will not have time to modernize, for the most part it will remain in its traditional (patriarchal) state, 
it will be mentally dependent on such factors as 1) the emperor (that is, the «tsar» as the bearer of the total 
power, the source of law, the absolute legislator, at the same time the one who controls himself solely by the 
«criteria of God’s court»); 2) the institutions of control – the Synod, the Ober-Procurator, and his apparatus 
organizations and political unions; 3) an extensive system of functionaries, including local church clergy, 
local government representatives; 4) the legally formalized attachment to the ROC, the persecution of 
dissenters or those who dared to deviate from Orthodox (Orthodox-Byzantine) dogmas as criminals, 5) an 
algorithm for Russification of rural people based on a combination of two seemingly opposite political 
structures – a modern nation and a dynastic empire; it was accomplished through the institutions of education, 
culture, army, more or less successfully claiming the erasure of the facets «between empire and nation», 
«throne and proletariat»; etc.; 6) religious processions with icons and corrugations for the glorification of the 
«Tsar-Father», «Fatherland», etc.; 7) personal involvement in the «protection of the purity of universal 
Orthodoxy» (as an alternative to the concentration of the peasant community on immanent traditional 
feelings, in the perspective – Ukrainian national priorities); 8) the authority of the Metropolitans of Kyiv, 
actually the Metropolis, at that time the foundations of the sacred genealogy of «Third Rome as an empire»; 
in fact, it is said that the malorussian (potentially – Ukrainian) peasantry was a hostage of its own dependence 

 
1 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. (український контекст).Український історичний журнал, 5, 152-178. 
2 Greenfeld, L. (1993). Nationalism: fiveroadstomodernity. Harvarduniversitypress: Cambridge, Massachusetts. 
London, England. 
3 Ibid. 
4 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ-у першій третині ХХ ст. (український контекст). Український історичний журнал, 5, 152-178. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 99

on the Metropolis of Kyiv as a material embodiment of the myth of «all-Russian unity», that is, the ideological 
construction that united the history of the dynasty with the collective past of the community.1In this way, the 
Russian authorities solved the «Ukrainian issue». We are dubious to say how effective it was, considering 
the fact that the political using of the confessional (for the Bolsheviks – atheistic) identification only partially 
resolved this issue, that is, it required constant struggle with alternative varieties of it. 

It should be borne in mind that ever since the Age of Enlightenment, the idea of the possibility of 
creating a «new society» and the education of a «new person» was spreading on a scientific basis2. In other 
words, social engineering, which will be so vividly demonstrated by the Bolsheviks in their policy of 
«building communism», has been observed before.3Besides, the period of the turn of the nineteenth and 
twentieth century became a significant period in history, meanwhile a hostile attitude toward religion and the 
church was relatively intense in the intellectual environment, at least partially. Secularization of public 
sentiment, however, did not mean de-Russification. The previously formed legal traditions and political 
culture proved to be «the most appropriate mechanisms for the transmission and assimilation of national 
traditions» to preserve the Russian empire, a way of «establishing long-term links between society 
(peasantry – Y. P.) and the state to ensure the people’s loyalty to the authority, as well as the nature of self-
reflection and the official ideological image of the empire»4. 

It is important to understand that the Ukrainian peasantry of the Naddniprianschyna was in the orbit of 
Russian national discourse, both as an ethno cultural (malorussian) and territorial, that is, actually 
Naddniprianschyna phenomenon. The fact is that during the so-called «synodal period» lasting two centuries, 
that is, from the time of Petro I and I. Mazepa, the Russian national-state ideology «synthesized two inherently 
opposite legal principles: theocracy and territorialism»5. On this basis, there was a modernization of the 
society of the late imperial period, including the peasantry, which was still the absolute demographic majority. 
However, the ideological concept – the creation, in scientific terminology, of the Russian modern nation on 
the principle of «one state, one church (culture, people)» – was missing a number of weaknesses. Often 
disregarding them, ideologists emphasized the «canonical concept», which envisaged the interaction and 
coexistence of «priesthood and kingdom»6. In this form, both the Divine and the mundane seem to have come 
from a single source, forming a certain mental-ideological synthesis. Although the equivalence of state and 
ecclesiastical power had long been violated, this controversy was sought to correct on the principles of «love 
and justice», which, of course, did not undermine, but rather strengthen, the autocratic foundations of the 
Russian monarchy. 

However, the theocracy, as a circumstance and the mechanism for the Russification of the malorussian 
peasant community, was clearly insufficient to achieve the set of goals. Therefore, the apologists for the 
inviolability of autocracy and empire counted not on theological aspect, but territorial. In particular, state 
decisions and processes of influence were more important than church sermons. The tradition of expanding 
their holdings as a top priority of public policy has «worked» here at full capacity. Now it had to combine 
such factors as absolute monarchial (dictatorial) power, territory and nation. This «new synthesis», in turn, 
was assigned to subjugate and regulate the lives of millions of underlings, among which one of the «leading» 
places was given to the malorussian rural population. Actually, without this «object», the scheme would 
obviously work, but why it would be necessary to look for «new material», if the experience of the middle – 
second half of the nineteenth century request, associated with the implementation of the project of the «great 
Russian nation», fully satisfied such request7. 

Within the framework of the Russian national discourse that emerged in the aftermath of the decade, 
the malorussian peasant community was losing its identity, moreover, the moral right to its manifestation, 

 
1 Ibid, 152-178. 
2 Филиппов, Б. А. (1996). Государство и церковь: детерминанты политики. Церковь и государство в русской 
православной и западной латинской традиции. Материалы конференции. Санкт-Петербург, 22-23 марта 
1996, 126-140. 
3 Скотт, Дж. (2005). Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения 
условий человеческой. Москва: Университетская книга. 
4 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ-у першій третині ХХ ст. (український контекст).Український історичний журнал, 5, 152-178. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Миллер, А. И. (2000). «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая 
половина ХІХ в.).Санкт-Петербург: Алетейя. 
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and to a great extent in linguistic, cultural and artistic form, but above all in any socio-political form. Since 
«due to the church in consciousness of the underlings the concept of the total power of the emperor was 
formed», «a deep adaptation of this concept in political culture removed from his» sacred person… 
responsibility for the fate of the people who inhabited the empire1. They were aimed to take care of 
themselves. The simultaneous creation of the Ukrainian national discourse was meant to imply a conflict 
which, however, was not always activated by the intransigence of the parties. Agreeing with the notion that 
«the principle of the sacred totality of imperial power became one of the factors that made the transition from 
autocracy to Soviet totalitarianism quite organic», it should be clarified: the destruction of the aforementioned 
ethnic and national identity of the malorussian (Ukrainian) peasantry under the rule of the Bolsheviks will 
occur at a relatively higher level of modernization. 

Still, life did not stand still. In the first decades of the twentieth century Russian national discourse, 
while remaining «true» to its imperial essence, has evolved. Adopted on April 23, 1906, and in force until 
the February Revolution of 1917, the «Basic State Laws» were intended to regulate relations between the 
imperial power and the representative agencies, the State Council and the State Duma, in accordance with 
the manifesto of October 17, 1905. The stable traditions of political culture, which did not recognize any 
«freedom» of subordinates, minimized the effectiveness of self-government, remained «a convenient tool for 
the exercise of autocracy of their power in the empire…»2. This meant that the revolution of 1905-1907 
changed almost nothing in the state attitude towards the Ukrainian peasantry, its perception, understanding, 
etc. Known since 1834, the Uvarov’s formula of «nationality» continued to determine the assimilation 
policies for the «malorussian tribe». And this is when «the Russian Orthodox peasantry received the support 
of a free in the national sense of development»3. 

Speculating on the ideas of Orthodox monotheism, also written in the imperial system of the past, the 
consequences of long-term incorporation and earlier partial assimilation of Ukrainian, official St. Petersburg, 
its ideological and propaganda outpost – the ROC did not even consider it necessary to carry out towards the 
Naddniprianschyna peasantry (about half represented by the once were free Cossacks) denationalization or, 
so to say, purposeful financing at the expense of the special capital of the Synod, as was done against other 
national communities, the so-called «foreigners». Despite the need to specifically «protect» the Ukrainian 
peasantry, the government, however, meticulously regulated its attitude to it because of its neglect of ethnic 
and historical features in the redistribution of the canonical territory. The selection of candidates for the 
Bishop’s Departments, as well as the ordination of priests and deacons, was «a sure way of Russification the 
subjects and unifying their ecclesiastical consciousness»4. Therefore, the Naddniprianschyna peasantry, 
which had already remembered Cossack liberties for several generations, and by and large was a native 
speaker of a distinct ethnic Russian culture, could not count on other forms of respect for its language, other 
features of their identity. 

The situation with the peasants (former nobility, etc.) from the non-Orthodox denominations was 
somewhat more complicated, but the strict state regulation of the «will of fate» by the Ministry of Internal 
Affairs through the Department Spiritual Affairs of Foreign Confessions did its job. In general, «the processes 
of forming a…political (Russian – Y. P.) nation on an Orthodox basis» did not give the Ukrainian peasantry 
a chance for their own national assertion5. Moreover, such alternatives were not accepted because they were 
considered inadmissible in the context of many ideas and considerations. For example, in logical context of 
«the charisma of a single world empire». The belief in the «unity» of velykorussian and malorussians, who 
speculated on Orthodoxy, was based on the gendered ideals of the former Byzantine (Eastern Roman) Empire. 
Therefore, the Russian national discourse meant not only «just» encroachment on the territory of the 
Naddniprianschyna, but also the same «morally justified» inclusion of its population in the ideological 
«theory of universality»6. For this purpose, quite real efforts were made both by secular ecclesiastical 
authorities, especially in the atmosphere of public expectations of Great (First World) war. The Russian 
Empire needed an internally reconciled, spiritual united country (community), without which its subsequent 
external expansion was a failure. In this particular case, there are significant differences in the views of the 

 
1 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ-у першій третині ХХ ст. (український контекст).Український історичний журнал, 5, 152-178. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 101

Black Hundred monarchists, liberal conservatives (O.Guchkov, V. Vernadskyi, P. Milukov, O. Rodzianko, 
S. Sazonov, P. Struve, etc.), and in the mental plane of the representatives left parties (essery, Menshoviks, 
Bolsheviks). What is more, such policy was supported by the public at large. 

Therefore, the peasantry of the Naddniprianschyna legion did not stand on the sidelines of great 
politics. It was taken into account and used. And it doesn’t matter – were they perceived solely as Orthodox 
people or just subjects? We use the reference of T. Yevseeva and quote the words of Archbishop of Kharkiv, 
Antonii, dating from 1916: «At present war our people (that is, the Orthodox rural people – Y. P.) are looking 
at the liberation of Christianity from the invasion of heretics and Mohammedans, and the ultimate goal is the 
liberation of St. Constantinople with the church of St. Sophia and Jerusalem with the Holy Sepulcher. All 
this is of great interest not only to our soldiers, but also to large extent residents of Russian and malorussian 
villages»1. This view seems typical and representative of our understanding of Russian national discourse of 
the time. Although, obviously, it was not completely universal, due to the reason that there were other, less 
popular interpretive models. One of the well-known internal alternatives here belonged to the views of 
Vladimir Soloviov (1853-1900), who had earlier developed the idea of Russian ecumenism. It proved to be 
of little satisfaction to royal censorship, which was particularly alarming for the thesis of the «universal family 
of Christ». The authorities and its numerous apologists sought something opposite: «To bring peace and 
blessings to the family of people (Ukrainian first of all – Y. P.)»having previously taken them under their 
patronage2. 

What is the function assigned to this Naddniprianschyna peasantry? It was, according to the plan of 
Russian ideologues, to be content with involvement in the expansion of living space: until 1917 – fighting 
for the universal Orthodox empire, after – for the world proletarian revolution. In both cases, the peasantry 
had to be in the secondary, supporting roles of big politics. Speaking of wartime, he was supposed to be 
«cannon fodder». In this regard, the first decades of the twentieth century little changed in the traditional 
(since the declaration of the empire of 1721) Russian doctrine: the Ukrainian peasantry had purposeful 
«merge» with the Russians, thus demonstrating loyalty to the dynasty (soon – «proletarian» leaders) and 
earlier – Orthodoxy in its Byzantine-Moscow variety. 

The author shares the opinion of historians who believe that the Russian imperial (as a national) project 
of the late imperial era was in crisis («crisis of monarchial power was expressed in the inability of the emperor 
to make firm decisions», which was combined with the «crisis of faith, which was based on»)3. Indeed, 
discrepancies in the views and the position of the official authorities and the public, not to mention the mood 
in the peasant environment, remained palpable. The only political nation was far away – the popularity of the 
monarchial system of government, especially since the outbreak of World War I, was much better, and the 
authority of the church was steadily falling. Church reforms projects, despite the fact that much attention had 
been paid to them (in all convocations of the State Duma, had been dealt with by a relevant commission), did 
not provide adequate responses to the challenges of the times. 

Some of these projects were well thought out. Without going into the substantive analysis, it should be 
noted that in the case of their approval and consistent implementation between the state, the church and the 
subjects, an «intermediate link – civil society» should have been formed4. However, this is rather a 
hypothetical assumption, since neither the Russian authorities nor the traditional village culture were ready 
to implement such ideas. Out of a sense of hopelessness, some officials suggested to Europeanize the 
situation – to separate the church from the state; however, such a move would lead to a radical revision of the 
entire administrative role of the state, which contradicted the stereotypes of thinking, the moods of different 
strata and layers of the exposed population. 

Thus, the Ukrainian peasantry of the Naddniprianschyna region of the late nineteenth – first decades 
of the twentieth century, which the author presents as a certain historical socio-cultural community, was 
located, more precisely, falling into several national discourses. Russia’s discourse was not perhaps the most 
powerful in intellectual potential because it relied on state support. Changing many of the priorities that took 

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Сак, К. В., Петров, Ю. А., Круглов, В. Н. (ред.) (2018). Образы позднеимперской России в драме К. Р. «Царь 
иудейский». История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. 
V Всероссийская научно-практическая школа-конференция молодых ученых. Москва: Ин-т рос. истории РАН, 
156-168. 
4 Євсєєва, Т. М. (2009). Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР 
наприкінці ХІХ-у першій третині ХХ ст. (український контекст). Український історичний журнал, 5, 152-178. 
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place in the late imperial period, including the recognition of the «Ukrainian» identity of the peasantry, did 
not mean abandoning its interpretative essence (as «part of the Russian people»). In this respect, the vector 
of confrontation, which is difficult to call a discussion, has shifted from a peasant space to an intellectual one. 
According to the terminology widely used then and later, it is known as «Ukrainian separatism». This and its 
related phenomena require additional efforts by researchers. 
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Історія радянської міської геральдики в Україні на сьогоднішній день залишається недостатньо 
вивченою – і як окремого явища, і як сукупності створених у радянський період гербів. В основі даної 
тенденції лежить дві головні причини – недостатність розробки джерельної бази та особливості 
методологічного підходу до розгляду радянської геральдики загалом. Осмислення радянської 
геральдики як антигеральдики має під собою вагому історичну основу – процес радянського міського 
герботворення 1960-х – 1980-х років проходив стихійно, герби створювались переважно без 
урахування основних правил геральдики та несли символіку пов’язану майже виключно з державною 
ідеологією. Разом з тим, становлення сучасної системи української міської геральдики проходило як 
процес подолання радянського спадку в історії нашої держави та відродження історичних гербів міст 
України. Закономірним наслідком цього стала підвищена увага до вивчення історичної геральдики та 
дослідження радянських «гербів» за залишковим принципом. У результаті, «радянська геральдика» 
вцілому на сьогоднішній день вважається окремим явищем в історії міської геральдики України, 
проте стан її дослідження об’єктивно залишається недостатнім – особливо його регіональний аспект. 
У даній статті ми б хотіли звернути увагу на дану проблему та висвітлити процес становлення 
радянської міської геральдики протягом 1967 – 1971 рр. на окремому прикладі, взявши за предмет 
розгляду один історико-культурний регіон – Південну Україну (у межах тогочасних Запорізької, 
Кримської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей). 

З описаних вище причин історіографія питання південноукраїнської радянської міської 
геральдики досить скромна. Затверджені за радянського періоду міські знаки південних областей 
України згадувались в наукових дослідженнях та науково-популярних публікаціях переважно 
побіжно. Протягом радянського періоду власне наукових публікацій, які б розглядали 
південноукраїнську міську геральдику хоча би у якості прикладів створено не було. На цей час 
припадає лише ряд науково-популярних публікацій, серед яких можна виділити брошуру 
В.В. Румянцевої, яка у контексті загальних процесів радянського герботворення в Україні згадує 
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герби Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Севастополя, Феодосії та Херсона1. Загалом брошура 
характеризуються некритичним описом новоприйнятих за радянської влади гербів та може становити 
лише джерелознавчий інтерес. Наукове осмислення радянського герботворення розпочалося вже 
у сучасній українській історіографії. Так, А.Б. Ґречило у своїй монографії «Українська міська 
геральдика» описав загальну схему історичного розвитку української міської геральдики 
від XIV до кінця XX ст., зокрема проаналізувавши особливості радянського герботворення в Україні. 
Стихійне герботворення радянського періоду автор розподіляє на два умовних етапи: початковий, що 
охоплює 1967-1972 рр., який розпочався з масового створення гербів до святкування 50-річчя 
приходу більшовиків до влади (Жовтневої революції) та завершився з наростанням політичної реакції 
в УРСР; та ювілейного герботворення 1970-х – 1980-х років, підчас якого затвердження гербів 
приурочувалось переважно до ювілейних дат з історії міст. 

Важливе місце в історіографії досліджень радянського стихійного герботворення займає 
доробок Я.О. Іщенко. У кількох її джерелознавчих статтях розглядаються такі тематичні напрями, як 
фах авторів гербів 1960-х – 1980-х років2, використання у гербах цього періоду військової символіки3 
та загалом елементів історичних гербів4. У наведених публікаціях радянські герби деяких 
південноукраїнських міст (Запоріжжя, Каховка, Нова Каховка, Вилкове, Одеса, Ялта, Феодосія, 
Миколаїв, Рені) наводяться у якості прикладів; окрім цього Я.О. Іщенко належить стаття, у якій 
предметом розгляду автор взяла саме геральдику Південної України, порівнявши радянські герби міст 
Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей з їх історичними попередниками5. 
Загалом її статті розглядають радянські міські герби, як історичні джерела з точки зору 
загальноукраїнського процесу герботворення, не враховуючи можливі регіональні особливості. 
Також Я.О. Іщенко належить публікація раніше невідомих документів з особистого архіву академіка 
П.Т. Тронька, які свідчать про намагання партійно-радянського керівництва напередодні 1967 р. 
підготувати законодавчу основу для радянського герботворення в Україні6. 

Найбільшим внеском Я.О. Іщенко у дослідження радянської геральдики в Україні загалом, 
стала її дисертація – джерелознавче дослідження символіки та емблематики у міських гербах України 
1960-х – 1980-х років. У змістовних розділах дисертації герби міст розглядаються за тим само 
принципом, як і у згаданих вище статтях – за тематикою зображень, за авторством, 
за співвіднесенням з історичною геральдикою тощо, без виділення регіональної специфіки. 
Надважливою частиною роботи Я.О. Іщенко можна вважати зібраний нею та вміщений у додатках 
фактичний матеріал – відомості про створені протягом періоду стихійного герботворення радянські 
міські герби. Щоправда, розміщенні у додатках радянські герби міст супроводжуються 
не оригінальними, а більш-менш приведеними до норм блазонування описами. За обсягом 
представленої інформації, додатки даної дисертації представляють найбільше опубліковане зібрання 
українських радянських гербів і становлять значний науковий інтерес. 

Основними джерелами даної розвідки стали писемні джерела, меншою мірою – речові та 
архітектурні. До перших належать документи державних архівів Запорізької та Херсонської областей, 
опубліковані Я.О. Іщенко документи з особистого архіву академіка П.Т. Тронька та публікації 
місцевої періодичної преси Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей; 
до других – значки із зображеннями затверджених гербів та зображення гербів на пам’ятках 
архітектури. Архівні документи переважно представлені рішеннями виконавчих комітетів та сесій 
міських рад щодо: проведення конкурсів, затвердження гербів, їх описів та правил використання. 
У місцевих газетах, що зазвичай виступали офіційними вісниками міської ради та міського комітету 
компартії, наводилась інформація про оголошення конкурсів на створення герба міста, підводились 
їхні підсумки та, власне, публікувались затверджені міські знаки. 

 
1 Рум’янцева, В. В. (1983) Історія, карбована в гербах. Київ: Знання УРСР. 
2 Іщенко, Я. О. (2004) Фах авторів міських гербів України 60-х-80-х рр. ХХ ст. Спеціальні історичні 
дисципліни: питання теорії та методики. Число 11, 1, 133-146. 
3 Іщенко, Я. О. (2002) Використання військової символіки у гербах українських міст 60-80-х років ХХ ст. 
Рукописна та книжкова спадщина України, 7, 64-71. 
4 Іщенко, Я. (2000) Використання історичної геральдичної спадщини в гербах радянської доби. 
Історіографічні дослідження в Україні, 10, 220-246. 
5 Іщенко, Я. (1998) Порівняльний аналіз знакових систем історичних міських гербів та гербів радянської доби 
(на прикладі емблем міст Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Запорізької областей). 
Південна Україна: проблеми історичних досліджень. Збірка наукових праць, II, 153-162. 
6 Іщенко, Я. О. (2003) Нереалізовані геральдичні проекти 1960-х рр. Український історичний журнал, 6, 78-92. 
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Однією з ключових проблем дослідження радянських міських знаків є невідповідність їхніх 
описів правилам блазонування; відповідно часто за допомогою одного офіційного опису такого знаку 
неможливо точно відтворити його зображення. У таких умовах додаткового значення набувають 
будь-які джерела, що містять зображення міського герба, для радянського періоду найпоширенішим 
його типом були сувенірні значки. В окремих випадках ми залучали їх у якості допоміжного матеріалу 
для уточнення інформації писемних джерел. 

Після встановлення влади більшовиків в Україні, міська геральдика зникає повністю, як явище. 
На сьогоднішній день відомо про дві спроби її централізованого відновлення радянською владою. 
Перша, підготовка якої велась у 1946-1947 рр., була пов’язана передусім з післявоєнною відбудовою 
і герби мислилися, в першу чергу, як архітектурно-декоративний елемент для оформлення 
відбудованих міст (не відкидаючи при цьому символічного навантаження гербів). Тому питанням 
міської геральдики на рівні республіки займалося Управління з питань архітектури1. 

Друга спроба відновити міську геральдику мала б стати частиною державних заходів 
до святкування у 1967 р. 50-річного ювілею встановлення влади більшовиків (Жовтневої революції). 
За змістом, вона мала на меті передусім очолити процес, що поступово наростав (інтерес до міської 
геральдики, поява нових гербів в інших міст СРСР тощо). Підготовлене у 1967 р. «Положення про 
герби міст, областей Української РСР» мало всі можливості закласти основи для системного та 
регульованого процесу герботворення, проте залишилося на стадії проекту. Цей момент, на нашу 
думку, надалі став ключовим. Згадані проекти залишились лише в особистих документах академіка 
Т.П. Тронька, оскільки дане питання, з одного боку розглядалась на особистих зустрічах, з іншого – 
не отримала законодавчого закріплення, а отже і подальшого розвитку. У підсумку, процес творення 
міської геральдики в УРСР почався, не маючи ні достатніх методологічних основ (про що 
наголошували історики на нараді 1959 р.), ні законодавчої бази та центральної регулюючої установи, 
що могла б надати кваліфіковану підтримку. Оригінальність подальших подій – герботворення  
1960-х – 1980-х років – полягала у тому, що процес отримав стихійний розвиток. Механізми 
послідовності створення герба міста виникали підчас самого процесу, так само як і правила їх 
складання, використання тощо. 

Ідея щодо доцільності створення містом «нового радянського герба» стала звичною та 
підготувала суспільну думку до впровадження міських гербів, завдяки обговоренню в пресі та 
відновленню наукових досліджень геральдики та суміжних до неї дисциплін протягом 1960-х років. 
Проте, через провал спроби запровадження геральдичного законодавства в УРСР, сам процес 
залишився некерованим і позбавленим правової основи; брак фахових знань з геральдики суттєво 
позначився на якості міських знаків, які з’явилися протягом подальшого періоду. Створені переважно 
протягом 1960-80-х років герби виявилися складеними без єдиної цілісної системи, часто без 
урахування основних правил геральдики. 

Через відсутність відповідного законодавства незрозумілим залишався і правовий статус 
новостворених гербів. Надалі при описі створених у даний період міських знаків ми будемо 
застосовувати два терміни на їх позначення: герби для знаків, офіційно затверджених органами 
міської влади (міською радою або її виконкомом) та гербоїди, для знаків, що при зовнішній 
подібності до герба та схожою сферою застосування (у наочній агітації, сувенірній продукції, 
на міських будівлях тощо) не мали офіційного затвердження. Такий, формально-правовий, підхід 
до термінології у даному випадку обумовлений неможливістю надійно оцінювати та класифікувати 
радянські міські знаки одразу за відповідністю правилам геральдики та за офіційним статусом, а 
також одночасним співіснуванням і використанням у житті міст регіону затверджених та 
незатверджених знаків. 

Спираючись на підрахунки Я.О. Іщенко можна стверджувати, що за весь період радянського 
стихійного герботворення (1966-1991 рр.) загалом 175 українських міст створили власні герби та 
гербоїди; з них ми можемо виділити 31 місто, що належали до південних областей: Запорізької, 

 
1 Савчук, Ю. (1995) Неопублікований рукопис «Очерки истории городской геральдики на Украине» та його 
місце в історіографічній спадщині. П’ята наукова геральдична конференція: збірник тез повідомлень 
та доповідей. (10-11 листопада 1995 р. м.Львів), 57-58; Ґречило, А. (1996). Документи про складання ескізів 
гербів міст Української РСР у повоєнний час. Україна в минулому, 9, 214-216; Ґречило, А. Б. (1998). 
Українська міська геральдика. Київ-Львів: Українське геральдичне товариство; Ящук, А. В. (2015). Міська 
геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946-1947 рр. (за матеріалами 
ЦДАВО України). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 102 (11), 104-107. 
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Кримської, Миколаївської, Одеської та Херсонської1. При цьому автор враховувала також: міста, які 
користувались лише гербоїдами, що не мали офіційного затвердження від міської влади та міста, 
герби яких були затверджені вже після остаточного розпаду СРСР, але до кінця 1991 р. Серед 
південних областей України до першої групи належать Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ 
і Старий Крим, а до другої – Очаків; без урахування їх, загальна кількість міст регіону, що створили 
свої герби протягом радянського періоду складає 25; з цієї кількості на початковий етап стихійного 
герботворення (1967-1971 рр.) припадає 11. З них до Запорізької області належало 1, Кримської – 4, 
Миколаївської – 1, Одеської – 2, Херсонської – 3. 

Найбільш поширеним приводом для створення нового герба виступала ювілейна дата та 
пов’язані з нею заходи до святкування. Для «першої хвилі» радянських гербів такою датою стали 
ювілеї 50-річчя приходу більшовиків до влади (Жовтневої революції) та заснування Української 
РСР – 1967 та 1969 рр. відповідно. Затвердження пізніших гербів зазвичай пов’язувалось 
з ювілейними датами з історії самих міст (річниці заснування, визволення від нацистських 
загарбників тощо). Протягом радянського періоду більшість міст регіону затверджували свій 
офіційний герб лише один раз, за винятком Нової Каховки, герб якої, прийнятий у вересні 1967 р., 
вже у червні 1968 р. був частково змінений та перезатверджений. 

Процес стихійного герботворення у південному регіоні протікав так само, як і загалом по 
Україні. Його найбільша активність припадає на 1967-1971 рр., протягом яких сумарно було 
створено герби 11 міст регіону, з них для 7 – протягом 1967 р. Далі процес призупиняється і 
поновлюється вже з другої половини 1970-х рр., при цьому він перестає бути масовим – не більше 
двох міст на рік затверджують свої нові герби. Загалом, з 1976 по 1991 рр. радянські герби з’явилися 
ще у 14 південноукраїнських міст. Схожі тенденції характерні для УРСР загалом, описав 
А.Б. Ґречило: найбільш активний процес герботворення припадав на 1967-1972 рр., починаючи 
з 1970-х рр. він пішов на спад, герби почали створювати переважно до ювілейних дат, пов’язаних 
з історією міста2. 

Процес радянського герботворення виявився цілком відмінним від усього попереднього досвіду 
створення міських гербів у регіоні (як російського, так і румунського). Ключовою відмінністю стало 
перенесення всього процесу створення та затвердження герба до компетенції місцевої влади (якою 
були міські ради). Через це припинилась практика, характерна як для російського, так і для 
румунського міського герботворення у Південній Україні – централізованого затвердження гербів 
містам, здебільшого відповідно до їхнього статусу в адміністративно-територіальному устрої 
держави. Навіть попри плани (наявність яких передбачала попередні консультації з місцевою 
владою3) організованого створення у 1967 р. гербів для 9 міст, серед яких були Севастополь та 
південні обласні центри Запоріжжя та Одеса, першими у південному регіоні свої герби створили та 
затвердили не вони, а районні центри Ізмаїл та Нова Каховка. 

Процес створення герба зазвичай проходив кілька етапів. Початком слугувало рішення 
виконкому міськради про початок конкурсу та створення журі. До складу останнього зазвичай 
входило три категорії представників: партійне та радянське керівництво міста (секретарі та 
завідуючий відділом пропаганди міськкому КПУ, голова міськвиконкому, його заступники або 
керівник відділу культури), почесні представники (почесні громадяни міста, ветерани війни та 
праці, керівники міських підприємств) та спеціалісти (архітектори, митці, історики). Після 
прийняття рішення виконкомом, про умови конкурсу та строк подачі робіт оголошувалось 
у місцевій пресі. По завершенню прийому проектів, найкращі роботи публікувались в пресі або 
виставлялись на загальний огляд у приміщенні міського палацу культури чи концертного залу. 
Наступним кроком журі обирало кращий ескіз для затвердження міськрадою, чи навпаки приймало 
рішення щодо продовження строків конкурсу. У фіналі ескіз, рекомендований журі як найкращий, 
виносився на затвердження виконкому або чергової сесії міськради та приймався у якості нового 
герба міста. 

Унаслідок тогочасної загальної малої обізнаності в сфері геральдики, недоліками такого 
способу стало винесення проблеми створення герба на розгляд не стільки фахівців, як громадськості 

 
1 Іщенко, Я. О. (2006) Символіка та емблематика міських гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-
джерелознавче дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: 
Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 214-221. 
2 Ґречило, А. Б. (1998) Українська міська геральдика. Київ-Львів: УГТ, 135-136. 
3 Іщенко, Я. О. (2003) Нереалізовані геральдичні проекти 1960-х рр. Український історичний журнал, 6, 87. 
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міста загалом. При цьому основною частиною журі зазвичай були не фахівці, а міські керівники 
і господарники. Розглянемо, як на практиці проходив процес створення та затвердження герба 
на прикладі міста Нової Каховки, районного центру Херсонської області. 

Нова Каховка – одне з наймолодших міст України, районний центр Херсонської області; статус 
та офіційну назву місто отримало у 1952 р. за наказом Президії Верховної Ради УРСР. Головним 
фактором появи нового міста стало спорудження Каховської гідроелектростанції та, в подальшому, 
завдання щодо її експлуатації. Поява міського герба у Нової Каховки була пов’язана з підготовкою 
до ювілею 50-річчя приходу до влади більшовиків (Жовтневої революції). 

3 травня 1967 р. виконком міської ради Нової Каховки оголосив конкурс на кращі проекти герба 
та в’їзних знаків до міста. До складу журі ввійшли голова міськвиконкому (він же – голова журі), його 
заступник та завідуючі відділами культури і промисловості; перший секретар міськкому КПУ, 
завідуючий відділом пропаганди та агітації, директори Каховської ГЕС та хлібокомбінату, секретар 
парторганізації радгоспу «Таврія», головний інженер тресту «Каховсільбуд», головний архітектор 
міста, доцент архітектури, художник – всього 15 осіб. 11 липня журі конкурсу розглянуло отримані 
результати, обравши кращий варіант проекту в’їзного знаку (його планувалося поставити перед 
в’їздом на греблю Каховської ГЕС); строк же конкурсу на створення герба було продовжено 
до 1 серпня – і 19 липня виконком затвердивши висновки журі, ухвалив відповідне рішення. 8 серпня 
виконком змінив склад журі, вивівши з нього Ю.В. Равича, головного архітектора міста, оскільки він 
був автором одного з конкурсних проектів. 6 вересня виконком затвердив обраний членами журі 
проект, як офіційний герб Нової Каховки1. 

Герб Нової Каховки являв собою: щит розділений зліва підвищеним скошенням, у верхньому 
помаранчевому полі будьонівка з червоною зіркою на ній, у нижньому синьому – гребля Каховської 
ГЕС та два хвилястих пояси під нею. Будьонівка мала позначати історію краю – місто було збудоване 
поруч з Каховським плацдармом 1921 р., фігура греблі вказувала на ГЕС, основу для виникнення 
міста, а дві хвилі символізували води Дніпра та Каховського водосховища («Каховського моря»). 
Кольори за описом не мали конкретного тлумачення, проте помаранчевий названий кольором 
вранішньої зорі (що може символізувати молодість міста)2. 

Нажаль нам не вдалося знайти оригінальне зображення прийнятого у 1967 р. герба Нової 
Каховки. Зображення, реконструйоване нами на основі офіційного опису, мало являти доволі 
лаконічний знак, не перевантажений деталями, що загалом відповідав правилам геральдики – спірним 
є лише використання помаранчевого кольору (див. рис. 1). Менше ніж через рік, 26 червня 1968 р., 
герб Нової Каховки був частково змінений та перезатверджений. Зміни відбулись в бік ускладнення 
композиції і збільшення кількості елементів: до будьонівки додано шаблю, а до греблі – шестерню та 
гроно винограду (див. рис. 2, рис. 3). 

Найбільш результативним для міського герботворення у регіоні дослідження став 1967 р., який 
пройшов під знаком підготовки та святкування ювілею встановлення влади більшовиків (50-річчя 
Жовтневої революції). Протягом 1967 р. сім міст регіону прийняли свої нові герби: Ізмаїл (16 серпня), 
Нова Каховка (6 вересня), Запоріжжя (5 жовтня), Одеса (19 жовтня), Херсон (31 жовтня), Ялта 
(12 грудня) та Феодосія (14 грудня). Прикметно, що три обласних центри затвердили свої герби 
протягом жовтня, тобто буквально перед самим святкуванням ювілею. Зупинимось на цій групі гербів 
детальніше (окрім Нової Каховки, герб якої було розглянуто вище). 

Новий герб Ізмаїлу (автор – Ф.Л. Константінов), затверджений 16 серпня 1967 р.3, попри цілком 
нове наповнення, композиційно був схожим до герба 1826 р. – зберігався поділ навкіс (проте 
не геральдично вправо, як в історичному гербі, а вліво) та кольори полів; гербові фігури 
використовувались цілком інші. Герб представляв собою щит розсічений навкіс вліво, у верхньому 
лівому червоному полі золоті серп і молот, у нижньому правому синьому полі золота фігура 
пам’ятника російському генералісимусу О.В. Суворову в Ізмаїлі (див. рис. 4). Щит завершується 
зверху у вигляді фортечних зубців, знизу – подібно до двозубого якоря. Серп і молот позначали 
приналежність міста до СРСР, фігура пам’ятника та фортечні зубці мали вказувати на минуле міста, 
як потужної фортеці, взятої російськими військами під орудою О.В. Суворова, що призвело 
до остаточного вигнання турок з Буджаку; якір же мав позначати специфіку міста, як важливого 

 
1 ДАХО, Ф. 3742, Оп. 1, Спр. 366, Арк. 20-зв., 33-зв., 38-зв., 43-зв.; ДАХО, Ф. 3742, Оп. 1, Спр. 363, Арк. 18. 
2 ДАХО, Ф. 3742, Оп. 1, Спр. 363, Арк. 93. 
3 Герб Измаила (1980, 3 февраля). Звезда, 16, 1.; Іщенко, Я. О. (2006) Символіка та емблематика міських 
гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-джерелознавче дослідження: дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 273. 
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морського порту та центру Дунайського пароплавства. Історичні кольори у гербі збереглися з тієї 
причини, що вони співпадали з колористикою прапора УРСР. У результаті, радянський міський знак 
спирався на мимовільне переосмислення ідей закладених ще у герб 1826 р. – про місто, приєднане 
збройною силою, яке має важливе значення у морських комунікаціях. У нових умовах ці ідеї було 
передано способом, загалом характерним для подальшого радянського герботворення – внесення 
до герба фігур конкретних історичних пам’яток та пам’ятників, а також використання державної або 
республіканської символіки на позначення приналежності міста. При цьому, попри достатню 
лаконічність, знак не можна вважати цілком відповідним правилам геральдики. 

Прийнятий у 1967 р. герб Запоріжжя (автор – В. Старожук) мав повністю нове символічне 
наповнення та графічне вираження. Композиційно герб був оформлений як плакат (і в такій якості він 
справді мав би естетичний вигляд). Знак мав форму фігурного геральдичного щита з вирізами 
(сторони верхньої чверті щита мали ввігнуті всередину боки); у срібній главі покладені срібні ж 
фігури – бунчук, шабля і бандура; основне поле щита розсічене у співвідношенні 2:1 на червоне і синє 
(кольори прапора УРСР) та містить чорну шестерню, частину якої складає ківш, з якого ллється метал 
та обрис Дніпрогесу всередині; всю композицію супроводжує напис «Запоріжжя». Фігури глави мали 
позначати козацьке минуле Запорізького краю, а основного поля – машинобудування, металургію та 
енергетичну міць Запоріжжя (див. рис. 5)1. 

Загалом прийнятий знак не витримував критики щодо структури, розташування фігур та 
використання кольорів, порушуючи основні правила геральдики. Важко погодитись з думкою 
Я.О. Іщенко, що радянський герб Запоріжжя має певний віддалений зв’язок з історичним гербом2. 
Офіційно прийнятий знак не виявляв жодних рис схожості – ні структурних, ні концептуальних, що 
могли б пов’язувати його з історичним гербом міста 1811 р. 

Прикладом дійсного поєднання історичних традицій та нових радянських символів став герб 
Одеси (автор – Ю.О. Горюнов), прийнятий у 1967 р.3 Він являв собою пересічений щит, у верхньому 
золотому полі якого срібна фігура броненосця «Потьомкін» з червоним прапором та Золота Зірка 
Героя, у нижньому червоному полі – срібний якір-кішка (див. рис. 6). Фактично нижнє поле щита 
демонструвало історичний символ міста, а верхнє – вказувало на його місце у радянській історії. 
Одеса стала першим містом-героєм України, до герба якого була внесена ця висока відзнака, хоча 
практичне виконання виявилося композиційно невдалим та невідповідним правилам геральдики – 
нанесення золотої зірки у золоте поле зробило її малопомітною. Оригінальний опис герба був 
складений як для значка – з зазначенням матеріалів для виготовлення фігур та нанесення емалей, а 
також поділом щита планкою, яка була не фігурою, а саме лінією поділу; вигляд герба був 
відповідним. Вочевидь, основою для створення знаку Ю.О. Горюнов взяв зображення історичного 
герба Одеси на мості Коцебу (міст над Карантинною балкою в Одесі, збудований у 1891 р.). Останній 
має ідентичний вигляд (окрім фігур верхньої половини поля), пропорції сторін щита, які в даного 
зображення були дещо відмінні від класичних (висота непропорційно більша за ширину), облямівку 
та перетин поля щита тонкою планкою. Автор лише замінив фігуру двоголового павлівського орла 
на броненосець «Потьомкін» та Зірку Героя (див. рис. 7, рис. 8). 

Прикметно, що автор герба міста Одеси – Ю.О. Горюнов – розробив проект можливого герба і 
для Одеської області (1968 р.), який включав у себе зображення прапору УРСР, стрічки ордену Леніна 
та срібні фігури колоса і шестерні у синьому полі. Непрямо це підтверджує поінформованість 
місцевого партійно-радянського керівництва щодо розробки «Положення про герби міст, областей» 
(у якому йшлося також про створення гербів областей) та початком процесу міського герботворення 
в УРСР. Сам згаданий герб області не був прийнятий і залишився лише у якості ескізу (зберігається 
в Одеському історико-краєзнавчому музеї) (див. рис. 9)4. 

31 жовтня 1967 р. прийняв свій герб наступний південний обласний центр – Херсон (автор – 
Ю.П. Тарасов)5. Герб являв собою: червоне поле пересічене півколом фігурою шестерні, яка разом 
з якорем утворює синє коло, обидві фігури облямовані золотом, у середині кола – срібний 

 
1 ДАЗО, Ф. 75, Оп. 6, Спр. 249, Арк. 215-216. 
2 Іщенко, Я. О. (2006) Символіка та емблематика міських гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-
джерелознавче дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: 
Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 108-109. 
3Герб города-героя Одессы (1967, 14 ноября). Знамя коммунизма; Герб міста-героя (1967, 15 листопада). 
Чорноморська комуна, 4. 
4 ОІКМ. Фонди, Інв. № И-847: Проект герба Одеської області, 1968 р. 
5 ДАХО. Ф. 731, Оп. 5, Спр. 121, Арк. 40, 81-83; Герб міста Херсона (1968, 3 січня). Наддніпрянська правда. 
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трищогловий вітрильник; зменшену главу щита утворює український орнамент (див. рис. 10). 
Тематично знак відображав переважно господарське значення міста – вітрильник вказував 
на зародження та розвиток суднобудування у місті, якір позначав важливе значення порту, а 
шестерня – загальний розвиток промисловості; кольори полів вказували на прапор УРСР. Цікавим 
елементом герба став орнамент, зображений у зменшеній главі щита – єдиний відомий приклад 
застосування орнаменту в радянських гербах міст Південної України. Попри те, що знак справді має 
достатньо лаконічний вигляд, його не можна вважати цілком відповідним правилам геральдики. 
Зауваження стосується в першу чергу використання фігур – шестерні та якоря, які одного кольору 
з нижнім полем щита і виділяються на ньому лише через золоту облямівку; також спірним є 
використання кольорів прапору республіки. 

Останніми у 1967 р. прийняли свої герби Ялта та Феодосія1. Обидва знаки представляли 
поєднання історичної та нової символіки. У гербі Ялти (автор – О.М. Мілашевич) таким чином 
поєдналися зображення гілок лавра та винограду (з герба 1844 р.) з сонцем, що сходить над синіми 
хвилями (див. рис. 11); у гербі Феодосії (автор – С.І. Малишев) – фігуру башти доповнили сонце над 
хвилями, якір та гроно винограду (див. рис. 12). Також герб Ялти мав непропорційної форми золоту 
облямівку основного поля, верхня, ширша частина якої вміщувала з’єднані червону зірку, серп і 
молот. У зображенні ялтинського герба на сувенірних значках, золота облямівка була відсутня, а 
червона зірка, серп і молот перетворювались на своєрідний клейнод (нашоломник) герба. Зображення 
сонця, що сходить над морськими хвилями, присутнє у гербах обох міст і фактично позначало 
рекреаційний характер кримського узбережжя, виділяючи його як окремий рекреаційний район 
(надалі зустрічатиметься і в радянських гербах інших кримських міст, розташованих на узбережжі 
Чорного моря – окрім Севастополя). 

До кінця 1971 р. свої герби прийняли також Нова Каховка (26 червня 1968 р.), Севастополь 
(12 лютого 1969 р.), Каховка (7 жовтня 1970 р.) та два південних обласних центри – Миколаїв 
(2 березня 1969 р.) і Сімферополь (21 вересня 1971 р.). Для них також було характерно використання 
господарської, особливо промислової, та військової тематики; часткове використання історичних 
символів та пам’ятників. Герби з цієї групи, окрім Севастополя, використовували у якості основних 
кольори прапора УРСР (у різних пропорціях). 

Герб Каховки (див. рис. 13) вийшов подібним до герба Нової Каховки і за кольорами, і 
за фігурами (також будьонівка, шабля, шестерня). Тематично він відображав ті ж само ідеї – пам’ять 
про бої на Каховському плацдармі та розвиток господарства за радянської влади; промисловість 
відображали шестерня та спалах електрозварки, сільського господарства – колос, намагаючись таким 
чином у міському гербі просувати ідею єдності робітників та селян2. 

Герб Миколаєва, затверджений 2 березня 1969 р.3, містив у червоному полі з синьою основою 
фігури срібного вітрильника та шестерні; у главі щита вміщено золоті серп і молот, що разом 
з колористикою робило гербовий щит максимально подібним до прапора республіки (див. рис. 14). 
Символіка герба вказувала на суднобудування, як основу виникнення міста та одночасно провідну 
галузь промисловості протягом усієї історії його існування. Фігура корабля (вітрильника) поєднувала 
новий герб з історичним (1883 р.). При цьому суттєвою та характерною відмінністю радянського 
герба від історичного слугував характер самої фігури: у гербі 1883 р. корабель – узагальнений образ, 
стилізована галера на веслах, у гербі 1969 р. – вітрильник, що окрім суднобудування взагалі позначав 
також перший корабель, збудований на миколаївській верфі (фрегат «Святий Миколай», спущений 
на воду у 1790 р.). 

Знак, затверджений для Сімферополя (21 вересня 1971 р.), символічно спирався на проект 
Г.О. Потьомкіна (бджоли) та радянську символіку (кольори прапору УРСР, серп і молот), хоча 
загалом композиція набула досить невиразного вигляду (див. рис. 15). Герб являв собою у синьому 
полі п’ять золотих бджіл, які оточували червоне коло в центрі щита (з золотою датою заснування 
міста всередині); червона глава щита обтяжена золотими серпом і молотом. Коло у центрі щита, 
оточене бджолами композиційно утворювало квітку та мало вказувати на місто, як обласний центр 

 
1 Герб г. Феодосия (1968) Советский Крым., 1, 1.; Герб Феодосии (1971, 22 ноября). Смена, 27, 1.; 
Іщенко, Я.О. (2006). Символіка та емблематика міських гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-
джерелознавче дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: 
Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 367, 383. 
2 ДАХО, Ф. 220, Оп. 5, Спр. 218, Арк. 201-202; Жар, О. (1970, 27 жовтня) Герб легендарного міста. Маяк, 3. 
3 Герб Николаева (1969, 2 апреля). Южная правда, 78, 1. 
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квітучого краю; при цьому самі бджоли мали позначати історію міста та його назву (зв’язок 
з проектом Г.О. Потьомкіна)1. 

Серед гербів південного регіону, створених протягом 1968-1971 рр. особливо виділявся герб 
Севастополя, затверджений 12 лютого 1969 р.2 Він являв собою щит, розсічений геральдично навкіс 
вправо, у верхньому срібному полі золота Зірка Героя з червоною колодкою, у нижній синій – срібна 
фігура пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі; у нижньому лівому куті через лінію поділу 
покладено золоту лаврову гілку (див. рис. 16). Даний знак був цілковитим новотвором: не спираючись 
на історичний герб міста він не використовував також і кольорів прапора УРСР. Застосоване у ньому 
поєднання білого та синього відсилає нас до колористики прапору ВМФ СРСР, що певно мало свідчити 
про окремішність міста в устрої республіки, зокрема, як головної бази Чорноморського флоту. 
Символіка гербових фігур вказувала на події двох оборон Севастополя: пам’ятник затопленим 
кораблям позначав оборону міста підчас Східної (Кримської) війни у 1854-1855 рр., медаль Золота 
Зірка – оборону під час Другої світової у 1941-1942 рр., лаврова гілка, яка накладається на обидва поля 
щита підкреслює славу військової історії міста. Попри лаконічність композиції та виразність закладених 
у знак ідей, він не відповідав правилам геральдики та повністю ігнорував історичну символіку міста. 

У підсумку, після тривалого обговорення на республіканському рівні доцільності існування 
геральдики (серед науковців зокрема та у суспільстві загалом), протягом 1967-1971 рр., розпочалось 
реальне створення нових гербів для міст регіону. Процес від початку розвивався досить стихійно, 
не маючи ні затвердженої законодавчої, ні сформульованої наукової основ. На практиці це призвело 
до двох важливих наслідків: герби створювались без особливої системи (єдиним винятком можна 
вважати переважне використання у гербах кольорів прапору УРСР) та без дотримання правил 
геральдики; при цьому процес герботворення повністю перейшов до компетенції міст, зникло 
характерне для історичної геральдики регіону затвердження гербів виключно з санкції центральної 
влади (російської або румунської). 

Використання синього та червоного кольорів у радянських гербах не регламентувалось 
офіційно, оскільки будь-які можливі норми щодо герботворення були відсутні. Тому можемо лише 
припустити, що щонайменше на початку радянського герботворення у регіоні, така колористика 
сприймалась як прийнятна та інтуїтивно зрозуміла норма – на позначення територіальної 
приналежності міста та його лояльності владі республіки. На нашу думку, такий погляд пояснюється 
тим, що знання про геральдику у суспільстві були недостатніми та фрагментованими; водночас 
державна ідеологія була спрямована на централізацію усіх процесів у суспільстві (а партійна 
дисципліна спиралася на демократичний централізм, який власне і цементував основи радянської 
системи влади), створюючи ґрунт для одноманітності символіки. 

З загальної, достатньо одноманітної колористики створених знаків виділялись герби Одеси та 
Севастополя. Перший загалом спирався на історичний герб міста, зберігши поділ щита, кольори полів 
загалом та фігуру нижнього поля зокрема. В одеському гербі зміни торкнулись лише верхнього поля 
щита, у якому символіка Російської імперії (двоголовий «павлівський» орел) була замінена 
радянською (броненосець «Потьомкін» з червоним прапором та Знак Зірки Героя). Севастопольський 
герб, будучи цілковитим новотвором, виділявся серед інших гербів регіону використанням у якості 
основних кольорів білого та синього, а не червоного та синього, таким чином символічно 
підкреслюючи окремішність та винятковість міста у внутрішньому устрої УРСР. До прикладу, 
в іншій південній області, Херсонській, герб Нової Каховки затверджений спершу з колористикою, 
дещо відмінною від республіканського прапора (помаранчевий та синій, а не червоний та синій) 
менше ніж через рік (та після прийняття герба обласним центром) був виправлений та частково 
перероблений у відповідності до негласної, але виробленої на практиці норми. 

За тематикою нові міські знаки відображали радянську історію (революційні події початку ХХ ст., 
Другої світової війни), загалом історію краю, господарство регіону (з наголосом на промисловості в одних 
областях, і на сільське господарство та рекреацію – в інших). Наголос на розвитку промисловості був 
зроблений у гербах міст Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, у кожному міському гербі 
яких одна з присутніх фігур – шестерня; у гербах міст Одеської та Кримської областей відобразилась 
тематика історії краю та його природи (а шестерні та промислова тематика повністю відсутні), при цьому 
використовувались елементи історичних гербів або їхніх проектів. 

 
1 Іщенко, Я. О. (2006) Символіка та емблематика міських гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-
джерелознавче дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ: 
Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 346. 
2 Об утверждении герба города Севастополя (1969, 16 февраля). Слава Севастополя, 34, 1. 
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Рис. 1. Реконструйоване  
зображення герба  
м. Нова Каховка  

зразка 1967 р.

Рис. 2. Зображення герба  
м. Нова Каховка  

зразка 1968 р.

Рис. 3. Герб м. Нова Каховка 
зразка 1968 р.

Рис. 4. Герб м. Ізмаїл  
зразка 1967 р.

Рис. 5. Герб м. Запоріжжя  
зразка 1967 р.

Рис. 6. Герб м. Одеса  
зразка 1967 р.

Рис. 7. Зображення  
герба м. Одеса  
зразка 1967 р.

Рис. 8. Зображення  
історичного герба м. Одеса  

на мості Коцебу
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Рис. 9. Ескіз герба  
Одеської області  

зразка 1968 р.

Рис. 16. Герб м. Севастополь 
зразка 1969 р.

Рис. 15. Герб м. Сімферополь 
зразка 1971 р.

Рис. 14. Герб м. Миколаїв  
зразка 1969 р.

Рис. 13. Герб м. Каховка  
зразка 1970 р.

Рис. 12. Герб м. Феодосія  
зразка 1967 р.

Рис. 11. Герб м. Ялта  
зразка 1967 р.

Рис. 10. Герб м. Херсон  
зразка 1967 р.
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PRE-WEDDING CYCLE OF UKRAINIAN  
RITUAL WEDDING: TRANSFORMATION  
OF TRADITION IN THE PRESENT TIME  
(ON THE MATERIALS OF THE CITY OF KYIV) 
Дарина Гончаренко 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

ПЕРЕДВЕСІЛЬНИЙ ЦИКЛ УКРАЇНСЬКОГО ОБРЯДОВОГО 
ВЕСІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЇ У СУЧАСНІСТЬ 
(НА МАТЕРІАЛАХ МІСТА КИЄВА) 

This article considers one of the most important components of Ukrainian wedding ceremonies – 
the pre‐wedding cycle, which was associated with obtaining the consent of young people and their 
families to marry. It contained ritual actions that corresponded to certain folk customs, legal, social 
and moral ideas of Ukrainians about starting a family and getting married. In traditional Ukrainian 
society,  the  pre‐wedding  cycle  of  the  wedding  ceremony  consisted  of  four  main  elements: 
«reconnaissance», «courtship», «inspection» and «engagement». But over time, Ukrainian society 
has undergone significant changes, and modern youth no longer see the need to observe all the 
traditional rites and customs that are inherent not only in the pre‐wedding cycle, but also in the 
wedding ritual of the wedding ceremony in general. Under the influence of various factors, the 
pre‐wedding cycle not only underwent a transformation, but changed the essence and order of 
certain rituals. Today, the pre‐wedding cycle begins with the rite of «engagement» and ends with 
«courtship».  In  the  study,  the  author  shows  the  evolution  and  modification  of  the  main 
component of wedding ceremonies from traditional society to the present. 
Keywords: wedding ceremony, wedding, pre‐wedding cycle, marriage ritual, «reconnaissance», 
«courtship», «inspection», «engagement», youth, tradition, rite, custom. 

З давніх часів весільна обрядовість українців була однією з найголовніших дій у традиційному 
суспільстві, що засвідчувала формування та виокремлення нової сім’ї. Завдяки своїм віковим 
надбанням весільні обряди та звичаї і сьогодні передаються від одного покоління до іншого, тим 
самим засвідчують велику цінність української народної культури. Українське весілля завжди 
містило в собі багато елементів та компонентів з різних обрядових дій та традиційних звичаїв. Тому 
інтерес до цього дійства не зникає, а, навпаки, все більше зростає і відбивається у трансформації 
деяких елементів весільної культури українців. 

Український традиційний весільний обряд кінця XIX-початку XX століття має досить чітку 
структуризацію і поділяється на такі умовні етапи: передвесільний, власне весільний, післявесільний 
цикли. Серед усіх наведених етапів досить розвиненим був перший – передвесільний цикл, який був 
пов’язаний з отриманням згоди двох родин на шлюб молодих. Він складався з трьох, а іноді 
з чотирьох обрядових частин: вивідування, сватання, оглядини та заручини1. 

Передвесільному циклу обрядових дійств передувало дошлюбне спілкування молодих хлопців 
і дівчат та їх остаточний вибір пари. Досить тривалий історичний період часу право вільно обирати 
собі пару було дуже обмеженим. Зазвичай, це право перебирали на себе батьки, особливо, якщо сім’я 
була бідною і потребувала економічної підтримки. Такий стан справ тривав аж до кінця XIX століття, 
але з часом вплив батьків на вибір пари і рішення щодо майбутнього шлюбу поступово зменшується. 

 
1 Борисенко, В. К. (2010). Українське весілля: Традиції і сучасність. Київ: ВД Стилос, 22. 
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У першій половині XX століття вільний вибір пари став відігравати панівну роль серед молоді, 
оскільки відтепер головним мотивом для укладання шлюбу слугувало почуття закоханості та 
вподобання. Молоді пари знайомилися зі своїми майбутніми половинками на різних дійствах, 
розвагах та формах дозвілля. До таких можна віднести: «вулиці», «досвітки», «вечорниці», «музики», 
«кутки», «колодки», «вигін», «стависько», «поляна», календарні та сімейні свята1. 

Говорячи про передвесільний цикл обрядових дійств традиційного весілля варто зазначити, що 
обряд «вивідування»2 використовувався дуже рідко і мав більше локальний характер. Він містив 
в собі риси прагматичності, які мали на меті дізнатися про наміри батьків молодої і в разі чого 
убезпечити молодого хлопця від ганьби відмови. В народі побутувало кілька назв цього обряду: 
«допити», «розвідки», «запити», «вивідки», «змовини» та «визнавки»3. 

Переважно на такі вивідування ходила мати молодого парубка, або родичка жіночої статі, 
в деяких регіонах України посередником такого дійства міг бути й батько хлопця, головним 
завданням яких було дізнатися попередню відповідь іншої родини. Головними атрибутами цього 
обряду були паляниця й горілка. Якщо родина молодої була згодна на шлюб, то вони брали хліб і 
ставили його на стіл, або ж обмінювали на свій. Але через те, що дуже часто на вивідування 
приходили без попередження або воно робилося без домовленості молодих, то таке розвідування 
доволі часто закінчувалося відмовою4. Тому на початку XX століття ця обрядова дія почала втрачати 
своє значення і набувала форми попередження про прихід сватів для отримання згоди родини молодої 
на укладання шлюбу5. 

Першою обрядодією, що розпочинало передвесільний цикл, було сватання. Воно містило в собі 
остаточне отримання згоди на шлюб молодої та її батьків і мало багато локальних назв: «сватання», 
«сватанки»6, «могорич», «змовини», «рушники»7, «давати рушники», «брати рушники», «зальоти», 
«згодини»8, «слово», «старости»9. 

Сватання молодої дівчини відбувалось за попередньої згоди обох молодих, і родина молодої 
вже була готова до приходу сватів. Однак були поодинокі випадки, коли старости приходили без 
попередження і, як наслідок, в такому випадку молодий парубок міг отримати відмову у вигляді 
гарбуза чи макогону10. 

На сватання йшла родина нареченого, і серед неї обиралися два старости, дуже рідко брали 
одного. З них обирали старшого старосту, який і починав вести бесіду. Сватами могли бути близькі 
родичі родини молодого, що перебували у шлюбі, мали гарну вдачу, вміння чемно підтримувати 
розмову та жартувати. До того ж вони мали бути обізнаними в обрядах передвесільного циклу і знати 
всі можливі варіанти розвитку тих чи інших подій. 

Старости разом з нареченим обирали найбільш сприятливий день за місцевими уявленнями і 
приходили до хати молодої. Першими до хати завжди заходили старости з паляницями та хлібом 
у хустині, віталися і починали розмову. Традиційна промова старост залежала від місцевості і мала 
декілька варіантів, що були притаманні певному регіону України. Так, у центральних районах 
України говорили про «мисливців», що натрапили на слід «куниці – красної дівиці», або ж про 
«покупців», які прийшли по «товар». У західних регіонах можна зустріти розмову про купівлю 
«ягнички» або ж «телички», а на території Полтавщини для молодого парубка шукали «швачку» 
та «прачку»11. 

 
 

1 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці», 1. 
Київ: Наукова Думка, 340. 
2 Вархол, Й. (1999). Весільні обряди. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. Духовна культура. 
Львів, 2, 78. 
3 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці». 
Київ: Наукова Думка, 1, 341. 
4 Там само. 
5 Там само, 342. 
6 Там само. 
7 Борисенко, В. (2007). Українська етнологія: Навчальний посібник. Київ: Либідь, 336. 
8 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці». 
Київ: Наукова Думка, 1, 342. 
9 Борисенко, В. (2007). Українська етнологія: Навчальний посібник. Київ: Либідь, 336. 
10 Там само. 
11 Там само. 
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Під час першої частини сватання дівчина знаходилась у хаті, а парубок на подвір’ї молодої. А вже 
після завершення «вступної частини» діалогу зі старостами молодий міг зайти до оселі. Одночасно 
з ним виходила молода дівчина та йшла до печі. В цей час ставилося запитання до нареченої та її родини 
на згоду укласти шлюб. Саме колупання печі засвідчувало скромність дівчини та її сором’язливість 
у праві самостійно надавати пряму відповідь на згоду для укладання шлюбу. 

До символічних знаків, що засвідчували згоду молодої, відносили: прийняття хлібу сватів, або 
його обмін на хліб родини нареченої; піднесення хустки сватам, або ж пов’язування рушниками; 
частування сватів та піднесення води старшому сватові1. У разі незгоди майбутня наречена могла 
винести гарбуза сватам та родині молодого, або ж макогону, ще рідше – повертали хліб. До цього 
всього молода мала сама вийти на двір слідом за сватами і власноруч закрити за ними ворота, оскільки 
за народними прикметами вважалося, що якщо ворота подвір’я зачинить староста, то до цієї дівчини 
більше ніхто не прийде свататись. 

У разі позитивної відповіді молодої та її родини сватання продовжувалося частуванням, під час 
якого засватана молода пара мала кланятися всім присутнім та гостям. Спочатку вклонялися батькам 
молодої, потім батькам молодого, далі поклони відбивали старостам, хрещеним батькам та іншим 
гостям від найстаршого до молодшого2. 

Проміжним дійством між сватанням та заручинами відігравав обряд оглядин. Він був 
поширений на більшості території України, оскільки за традиційними уявленнями після одруження 
молода дівчина переходила жити в хату молодого. Тому батьки нареченої та її родина йшли 
до подвір’я молодого, аби подивитися на господарство та хатнє начиння майбутнього зятя і 
переконатися, що їх донька буде жити не гірше, ніж у батьківському домі. Назва цієї обрядової дії 
залежала від регіону і мала такі варіанти: «оглядини», «розглядини», «виглядини», «обзорини», 
«переглядини»3, «печоглядини», «розгледини», «гризти піч»4. 

Останнім і вирішальним обрядом передвесільного циклу, що засвідчував остаточну згоду 
молодої та її родини на шлюб, був обряд заручин. У різній місцевості він мав і різну назву: 
«полюбини», «змовини», «слово», «словини», «рушники», «хустки», «сватанки»5, «пошлюбини», 
«мале весілля»6. Саме назва «заручини» говорить сама за себе, під час цього обряду з’єднували руки 
молодих на хлібі, зерні, що за звичаєвим правом засвідчувало згоду на шлюб та надавало їй 
юридичного значення. Основними рисами цієї дії були: обрядовий спів, посад молодих та 
благословення батьків. Інколи могли ще й виконувати ритуальний танець з хлібом, але ця обрядова 
дія виконувалась дуже рідко і переважно на території Західної України. 

Після заручин вже не можна було відмовлятися від шлюбу, оскільки під час вищезазначених 
обрядових дій передвесільного циклу був час, щоб обдумувати свій вибір і вирішувати, укладати 
шлюб чи ні, а вже на заручинах відбувалось засвідчення остаточної згоди на укладання шлюбу. Якщо 
ж відбувалося порушення цієї шлюбної угоди, то сторона, яка була порушником, мала компенсувати 
збитки за завдані безчестя, так би мовити «за образу»7. 

Через значні процеси урбанізації, глобалізації та вестернізаціїї нашої держави відбулися й 
зміни, які безпосередньо вплинули на українське суспільство, основою якого завжди виступала 
освічена молодь, яка була головним двигуном розвитку нашої держави. Тому сучасна молодь вже 
не має потреби дотримуватися тих обрядів та звичаїв, що були характерними для традиційного 
суспільства українців8. Однак знання про минуле, розповіді, що передавало старше покоління 
молодшому завжди мали місце в українській традиції і продовжуються по нині. На сьогодні деякі 
окремі обряди та звичаї не просто забуті чи зникли з ужитку, а були трансформовані і частково 

 
1 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці». 
Київ: Наукова Думка, 1, 342. 
2 Там само. 
3 Борисенко, В. К. (2010). Українське весілля: Традиції і сучасність. Київ: Стилос, 27. 
4 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці». 
Київ: Наукова Думка, 1, 343. 
5 Борисенко, В. (2007). Українська етнологія: Навчальний посібник. Київ: Либідь, 339. 
6 Маховська, С. Л. (2018). Весільна обрядовість. Енциклопедія історії України. Том «України – українці». 
Київ: Наукова Думка, 1, 343. 
7 Там само. 
8 Архівний рукописний фонд при кафедрі етнології та краєзнавства історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Архів КЕКІФ). Ф. 40, П. 4. Од. Зб. 19, Арк. 2. 
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використовуються молоддю у шлюбному ритуалі в наш час, але у видозміненому порядку1. Першим 
і найголовнішим дійством виступає обряд «заручин», далі інколи проводять «оглядини» і наостанок 
відбувається «сватання». 

У сучасному XXI столітті батьки втратили право обирати своїм дітям майбутніх чоловіка чи 
дружину. Вони вже не відіграють того значення, яке було притаманне традиційному суспільству. 
Молоді люди мають багато можливостей аби самим обрати гідного партнера чи партнершу для 
спільного життя та побудови власної сім’ї. Ті традиційні форми розваг, що були характерними для 
українського традиційного суспільства, нікуди не зникли і не були забуті, вони існують і сьогодні, але 
в інакшому вигляді. «Вечорниці», «музики», та інші були трансформовані у вечірки, концерти, 
вистави, культурні вечори, які відвідує нинішнє молоде покоління XXI століття2. 

Сучасна молодь керується лише своїми відчуттями та почуттями до протилежної статі і 
спирається на особисті якості майбутньої половинки. Їй не важливі ані матеріальне забезпечення 
партнера, ані думка друзів, родичів чи навіть батьків. Зустріти свою долю вони можуть будь-де: 
на роботі, під час навчання у закладах вищої освіти, подорожуючи містами чи країнами, 
прогулюючись парком, відвідуючи різні цікаві місця та культурні осередки (театри, кінотеатри, 
опери, музеї), та навіть на просторах інтернету. 

Говорячи про сучасну молодь, треба розуміти, що не вся її частина обізнана про обряди та 
звичаї, які входять до передвесільного циклу та містять у собі певні обрядодії, що пов’язані 
з отриманням згоди молодих і їх родин на шлюб. 

З огляду на новітні тенденції укладання шлюбу між молоддю, сучасний передвесільний цикл 
розпочинається «заручинами» і має 4 варіанти розвитку цієї дії: 

1) ототожнення поняття «заручин» і пропозиції «руки та серця»; 
2) проведення «заручин» і освідчення як окремих подій; 
3) обмін усною згодою на шлюб без проведення обряду «заручин»; 
4) поєднання «заручини» і «сватання» в одне дійство. 
На сьогодні більша частина сучасної молоді ототожнює поняття «заручин» та пропозицію 

«руки та серця». Саме для них освічення є невід’ємною частиною обряду «заручин», оскільки 
на момент дійства молоді люди вже прийняли рішення про одруження, але акт узаконення цього 
рішення ще не був доведений до офіційного завершення3. Таке спрощення обряду засвідчує 
самостійний вибір майбутніх наречених, в наслідок чого відбувається перехід до наступного дійства – 
обряду «сватання». Головним моментом в заручинах у форматі освідчення є отримання позитивної 
відповіді молодої на укладання шлюбу. Пропозицію робить хлопець, для цього він купує каблучку, 
обирає формат заходу, дату, місце і час освідчення. 

Найважливішими компонентами освідчення є питання парубка та відповідь дівчини, що 
засвідчувала згоду молодої до спільного подружнього життя. У сучасної молоді побутує багато 
варіантів для пропозиції «руки та серця», але до поширених форматів можна віднести: освідчення 
в ресторані чи кафе на свята або визначні дати, у колі друзів або товаришів та під час подорожей. 
Головна відмінність таких «заручин», коли молодий робить освідчення майбутній нареченій, полягає 
саме у відсутності батьків та їх родичів як з боку молодого, так і з боку молодої дівчини. 

Інколи молодь розділяє освідчення і «заручини» на два окремих дійства. При першому – 
хлопець робить пропозицію дівчині, вона відповідає йому згодою на шлюб і потім вони разом їдуть 
до батьків молодої .4 Наступним було проведення «заручини» з використанням певних традиційних 
дійств, притаманних ще традиційному суспільству. До такого формату «заручин» ретельно 
готуються, накривають великий стіл і запрошують усіх родичів, хрещених батьків та найближчих 
друзів з обох сторін5. Однак на сьогодні всіх традиційних дійств не дотримується жодна сучасна 
родина, бо вважає їх пережитками минулого6, зокрема не проводять обміну подарунками та посаду 
молодих під час такого формату заручин7. Молоді пари можуть також часто змінювати домашні 
посиденьки на відвідування кафе чи ресторану, де спілкуються з родинами, повідомляють всім 

 
1 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 3, Од. зб. 2, Арк. 1. 
2 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 4, Од. зб. 18, Арк. 5. 
3 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 5, Од. зб. 24, Арк. 3-4. 
4 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 3 Од. зб. 5, Арк. 3. 
5 Там само. Од. зб. 16, Арк. 4. 
6 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 4, Од. зб. 17, Арк. 4. 
7 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 4, Од. зб. 18, Арк. 4. 
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присутнім про своє рішення створити нову сім’ю, обговорюють подальші дії щодо весілля та 
їхнього спільного життя1. 

Рідше, але бувають і такі випадки, коли молоді люди вирішують не проводити «заручини» 
взагалі, а просто обмінятися згодою на шлюб в усній формі, про яку потім повідомлять своїм батькам, 
друзям та родичам. Це говорить про самостійність як пари, так і їхнього вибору, в який саме спосіб 
та яким чином будувати своє подальше життя2. 

Об’єднання двох обрядів – «заручин» та «сватання» в одне дійство3 зустрічається ще рідше і 
залежить суто від економічного чиннику. Адже за сучасних умов існування все вимірюється 
в грошовому еквіваленті, і не кожна молода пара та родина може дозволити собі проводити два 
окремих свята, коли в сім’ї існує економічна скрута. 

Після отримання остаточної згоди на шлюб молоді люди оголошують про те, що між ними 
відбулися «заручини», обирають дату та місяць весілля, інколи й рік, і йдуть подавати заяву до відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу)4. У разі, якщо на «заручинах» не були присутні 
батьки чи родичі, то спершу наречені повідомляють їх про свої наміри, а згодом за допомогою 
сучасних інформаційних технологій доносять інформацію іншим знайомим та товаришам 5. 

Відмова від шлюбу після «заручин» в сучасному світі теж зустрічається дуже рідко, адже вона 
несе за собою певні риси образи і зневажає ставлення молодих один до одного6. Але на сьогодні 
молодь все більше починає говорити про свободу, свободу вибору та свободу рішень, про 
відстоювання власної честі та гідності7, тому розірвання шлюбної угоди не несе за собою ніяких ні 
моральних, ні матеріальних збитків. Існує багато причин, які призвели до розірвання попередньої 
домовленості про укладання шлюбу. Поширеними серед них є: сварки між молодими нареченими, 
незабуті образи, розчарування8 і подружня зрада9, та постійні побиття один одного10. 

Доволі значна частина сучасної молоді говорить про те, що ніколи не чула і не проводила 
у передвесільному циклі такого обряду як «оглядини»11. Тому вважають його звичайним пережитком 
минувщини, бо ні матеріальні надбання іншої родини, ні її економічне становище ніяким чином 
не впливає на вибір пари. Але деякі наречені вбачають в «оглядинах» своєрідну схожість 
із знайомством батьків обох сторін12. Коли родини приходять у гості один до одного, то відбувається 
своєрідна демонстрація життя певної сім’ї, її добробуту та матеріального забезпечення. Отож, можна 
говорити не про виконання запланованого обряду «оглядин», а про його трансформацію і 
підлаштування до сучасних вимог шлюбного ритуалу. 

Обряд «сватання» виконувався одним з останніх дійств передвесільного циклу, бо, як і всі вище 
перелічені обрядові дії, зазнав чималих змін. Оскільки молодь XXI століття слідує більш сучасним 
тенденціям при досягненні згоди на шлюб, то можна говорити і про спрощення обряду «сватання», 
яке відбилося у 4 варіантах застосування даної обрядодії: 

1) проведення обряду «сватання» з усіма традиційними дійствами; 
2) проведення «сватання» не як обряду, а як знайомство з батьками із дотриманням певних 

традиційних елементів; 
3) проведення обряду «сватання» виключно у форматі знайомства з батьками; 
4) відсутність потреби у його проведенні. 
Оскільки сучасна молодь приділяє велику увагу саме обряду «сватанню», бо вважає його 

найважливішим дійством у досягненні згоди сторін на шлюб, то перший варіант з дотриманням усіх 
традиційних дійств повністю відповідав традиційному українському «сватанню», що мав свою чітку 
послідовність і виконання. Про нього детально розписано на початку даної статі. 

 
1 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 5, Од. зб. 27, Арк. 3. 
2 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 3, Од. зб. 3, Арк. 3. 
3 Там само. Од. зб. 7, Арк. 4. 
4 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 4, Од. зб. 11, Арк. 3. 
5 Там само. Од. зб. 18, Арк. 4. 
6 Там само. Од. зб. 16, Арк. 5. 
7 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 4, Од. зб. 13, Арк. 3. 
8 Там само. Од. зб. 14, Арк. 4. 
9 Там само. Од. зб. 12, Арк. 3. 
10 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 3, Од. зб. 8, Арк. 4. 
11 Архів КЕКІФ. Ф. 40, П. 5, Од. зб. 27, Арк. 2. 
12 Там само. Од. зб. 20, Арк. 2. 
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Більшу відмінність мають 3 наступні варіанти, які подібні один до одного, але мають невелику 
різницю. Певна частина молодих пар бачать у «сватанні» не традиційний обряд, а подібність 
до своєрідного знайомства між батьками наречених1. Під час такого варіанту проведення сватання 
задіяні виключно батьки обох молодих, і не присутні інші люди, що мали би бути при традиційному 
обряді. Але головні обрядові компоненти мають бути обов’язково дотримані. Зустріч батьків 
відбувалася з хлібом і сіллю2, відбувалося знайомство обох сторін, а потім зв’язували наречених 
рушниками3 і переходили до благословення та інколи обмінювалися дарунками. Такий варіант обряду 
«сватання» був досить поширений через економічне становище родин і власне молодої пари, яка ще 
не досить матеріально самостійна. 

Також дуже розповсюдженим варіантом є трансформація «сватання» у виключно формат 
знайомства з батьками одне одного. Оскільки молоді люди дуже осучаснені і вже не використовують 
традиційні обрядові дії, тому і проводять такий вид сватання у ресторані чи кафе, де завчасно 
бронюють столик і замовляють їжу4. Цей варіант притаманний тій частині людей, які не хочуть 
проводити традиційне дійство з дотриманням «старих» обрядів та звичаїв, адже відповідь від 
обраниці молодий вже знав і лишалося тільки познайомити батьків і обговорити весільні деталі. 

Існує і такий варіант, коли обряд «сватання» повністю відсутній у передвесільному циклі 
шлюбного ритуалу. Тоді молоді пари просто зосереджуються на підготовці до весілля, на якому вже 
безпосередньо познайомлять не лише батьків, а й всіх родичів з обох сторін. Такий варіант розвитку 
події притаманний для тієї частини молоді, у якої батьки живуть в різних містах чи країнах і не мають 
змоги часто приїздити до своїх дітей5. У такому разі всі традиційні дії втрачають свою сутність та 
цінність і передаються нащадкам, оскільки певна частина сучасної молоді просто не отримує знать 
про минулі звичаї і не зацікавлена у їх наслідуванні. 

Таким чином, молодь XXI століття вважає застарілими не лише традиційні дійства, що були 
проведені для досягнення згоди на шлюб, а й всі обрядові дії, які входили до шлюбного ритуалу. 
Оскільки сучасні реалії життя зазнають все більшого впливу від великого потоку інформації з різних 
держав світу, то українські традиції піддаються все більшої інтеграції до міжнародної спільноти. 
Щоправда, існує і доволі значна частка молодих людей, яка цілеспрямовано підтримує українські 
обряди та звичаї, тим самим і продовжує традиції наших предків. 

У сучасному соціумі відбулась повна трансформація обрядів передвесільного циклу, що були 
характерними для українського суспільства ХІХ століття. Так, молодь зараз не розглядає «старі» 
обряди як необхідний елемент оберегу майбутнього шлюбу та частину магічного ритуалу життя. 
Натомість, на сьогодні молоді пари керуються переважно власними емоціями та почуттями, які 
нівелюють значення традиційних обрядів та звичаїв. 
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Features of deconstruction of social values in a society of risk are investigated. It is stressed that 
the public risk is a kind of logical extension of industrial society and its cultural and value changes. 
Numerous transformations taking place in the society of risk, forcing a new way to consider the 
social aspects of the value system, focusing on freedom, trust, security, justice, and solidarity were 
analyzed. A separate issue in the risk society is the impact of modern information technology on 
the value system and the further development of society, as today is an extremely painful issue of 
the practical  impossibility of calculating or predicting  risks and  their  consequences  for  society. 
Social  value  is  interpreted  through  the prism of  the  significance of phenomena and objects of 
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Постановка проблеми. Історико-філософський період кінця ХХ – поч. ХХІ століття можна 
вважати періодом суперечностей, адже він наповнений невизначеністю, зміною ціннісних орієнтирів, 
непевністю, глобалізацією, індивідуалізацією й, водночас – поширення різного роду ризиків 
природного чи техногенного характеру. Встановлена в індустріальну епоху ціннісна система 
піддається суттєвій трансформації: з одного боку процеси індивідуалізації вказують на перехід від 
матеріальних до постматеріальних ціннісних орієнтацій, проте з іншого боку, віртуалізація сучасного 
життя носить споживацький характер, що вказує на те, що матеріальці цінності й досі мають вагоме 
значення у сучасному житті. 

У суспільстві ризику присутній певний парадокс між співіснуванням наукового прогресу 
з одного боку, й збільшення ризиків з іншого. Тобто чим більше ми розвиваємо технології, вкладаємо 
зусиль у генну інженерію, працюємо над вдосконаленням функціонування штучного інтелекту, тим 
більше ризиків загрожує людству у майбутньому. Сьогодення можна розглядати як частину 
радикального перелому, котрий відбувся приблизно на початку 1970-х років, перетворивши 
«індустріальне суспільство» у постіндустріальне, або – суспільство ризику, й помістивши людину 
у ситуацію вимушеної боротьби із набором різноманітних ризиків, що виникли внаслідок її ж 
науково-технічної діяльності. Наслідками цього перелому є «перетворення» планети у суцільну 
лабораторію продукування ризиків, вагомим аспектом якого є формування таких соціально-ціннісних 
пріоритетів, котрі б дозволили частково попереджувати ризикогенні ситуації чи небезпеки. 

Відомо, що суспільство ризику сповнене як суперечностей, так й парадоксів, головним з яких 
вважаємо певну закономірність: людина виробляє технологію, технологія породжує ризики, людина 
споживає ризики. Отже у такій замкненій схемі взаємодії, що має характер циклічності, суттєвим 
чином ускладнюється можливість повністю позбутись ризиків, швидше за все, людство може тільки 
частково їх передбачити чи прокалькулювати. Це робить тематику дослідження суспільства ризику й 
трансформації соціальних цінностей у ньому надзвичайно актуальним. 
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Ступінь наукової розробки проблеми. Ґрунтовний аналіз суспільства ризику й трансформації 
в ньому ціннісної системи, зокрема її соціального контексту відображений у численних наукових 
розвідках У. Бека, Е. Гіденса, Н. Лумана, Ф. Фукуями, та багатьох інших. 

Мета статті: здійснити філософський аналіз особливостей деконструкції ціннісної системи 
у суспільстві ризику. 

Виклад основного матеріалу. Погоджуючись із Ю. Харарі, хочемо наголосити на тому, що 
«будь-яка спроба визначити характеристики сучасного суспільства схожа на визначення кольору 
хамелеона. Єдиною характеристикою, в якій ми можемо бути впевнені – безперервні зміни1. 
Постмодерна філософія досить точно вимальовує ситуацію деконструкції ціннісної системи, адже під 
час трансформації соціального устрою, як правило формується нова система цінностей ринкової 
економіки й ліберально-демократичного ладу, що приходить на зміну традиційним цінностям 
соціалістичного устрою. У сучасному суспільстві, що піддається глобальним трансформаційним 
процесам, соціальні інститути та структури, задля збереження порядку схильні до достатньо швидких 
змін. Зрештою, сам «постмодерн прийнято розглядати передусім як стан сучасної культури, що 
охоплює передпостнекласичну філософську парадигму, допосмодерне й безпосередньо постмодерне 
мистецтво а також масову культуру цієї епохи»2. Окрім того, варто наголосити й на тому, що перехід 
від однієї епохи до іншої завжди супроводжується трансформаційними змінами у ціннісній системі, 
що включає в себе як філософський керунок так і соціо-культурні тенденції. До того ж можна 
вважати, що суспільство ризику є своєрідним логічним продовженням постіндустріального 
суспільства й його культурних та ціннісних змін, хоча те інноваційне суспільство, котре формується 
під рядом важливих трансформацій змушує по-новому розглядати соціальні аспекти ціннісної 
системи, зосереджуючись на свободі, довірі, безпеці й солідарності. Сучасна ж постмодерна 
філософія досить часто торкається соці-культурної тематики, наголошуючи кожного разу на тому, що 
особа у новому постмодерному суспільстві набуває інших, критично відмінних характеристик ніж, 
скажімо у суспільстві модерного типу. До прикладу однією із ознак сучасного суспільства є 
атомізація індивіда, це не перше таке соціальне відшарування людини від звичного для неї соціуму, 
проте, у порівнянні із повоєнним періодом, в якому маргінальні групи утворювались внаслідок втрати 
людиною своєї соціальної приналежності до певної групи чи соціуму, сьогодні така маргіналізація – 
це наслідок, передусім індивідуалізації й водночас глобалізації суспільства. 

Будучи тісно пов’язаною із індивідуалізацією й атомізацією індивіда, встановлена раніше 
система цінностей, головним аспектом якої в індустріальному суспільстві був соціальний капітал, 
у суспільстві ризику піддається суттєвій деконструкції. У розвідках відомого дослідника ризику 
У. Бека зазначається, що у певних достатньо розвинутих суспільствах сучасного світу загальне 
виробництво матеріальних благ в обов’язковому порядку супроводжується виробництвом ризиків. 
Згідно його теорії витікає теза про те, що проблеми і конфлікти розподілу у нерозвинутих соціальних 
конструктах підсилюються завдяки формуванню проблем й конфліктних ситуацій, котрі витікають 
із цього ж таки загального виробництва, що є наслідком процесу науково-технічної діяльності»3. 
Тобто, на суспільства із менш розвиненою економікою або ж соціальні верстви, котрі й далі 
залишаються за межею бідності, припадає більше ризиків, у порівнянні із стабільними й економічно 
міцнішими. Окрім того, автор наголошує на суттєвій зміні соціального укладу, власне кажучи, тут 
мова йде саме про те, що у порівнянні з індустріальним суспільством, де в основному акцент 
зміщувався на продукування матеріальних благ, у постматеріальному головним чином продукуються 
ризики, що не може не залишати свій відбиток на ціннісній системі. 

Приблизно із середини 1980-х «ризик» вважається своєрідним символом, предметом наукових 
розвідок, котрий згуртовує навколо себе різноманітних науковців задля ґрунтовного дослідження. 
Таке різке й підвищене зацікавлення науковців із різних галузей наук у підсумку подарувало такі 
поняття як «цивілізація ризику», «культура ризику», «суспільство ризику», тощо, відображаючись 
передусім у численних доробках У. Бека, Е. Гідденса, Н. Лумана, та ін. До слова, практично усі 
наукові напрацювання у цей час мають одну спільну тезу: ризик є характерною рисою сучасних 
суспільств та центральним параметром їхнього означення при спробі аналізувати суспільні явища чи 
процеси. 

 
1 Харарі, Ю. (2020). Людина розумна: історія людства від минулого до майбутнього. Харків: Клуб сімейного 
дозвілля, 457. 
2 Грицанов, А. (2007) Новейший философский словарь. Постмодернизм Москва: Современный литератор, 425. 
3 Бек, У. (2000). Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция, 11. 
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Відомо, що фундаментальною основою будь-якого суспільства є сформована й встановлена 
ціннісна система, згідно з якою відбувається досягнення суспільного консенсусу або ж навпаки – 
постійного протистояння. Суспільство ризику не є винятком у цьому процесі. У своїй праці 
«Індивідуалізоване суспільство» З. Бауман наголошує на тому, що однією із найважливіших ознак 
сучасного суспільства є радикальна трансформація всієї ціннісної системи людства, що абсолютно 
до недавнього часу вважалось просто неприпустимим1. Головна роль в такій трансформації, на думку 
вченого належить, власне, відмові від досягнення людьми довгострокових цілей і завдань. Тобто, при 
втраті індивідом віри в можливість послідовного руху до досягнення певної мети, для нього 
автоматично втрачається значення соціальної стійкості, в тому числі це стосується і міцності будь-
яких міжособистісних відносин. «Наша культура, – пише автор, – перша в історії, що 
не винагороджує довговічність і здатна розділити життя на ряд епізодів, проживаючих з наміром 
запобігти будь-яким їхнім довгострокових наслідкам і ухилитися від жорстких зобов’язань, які 
змусили б нас ці наслідки прийняти»2. 

До слова, перша в соціології структурована дефініція цінності представлена американськими 
соціологами У. Томасом і Ф. Знанецьким, котрі під соціальною цінністю розуміють будь-який 
предмет, що володіє емпіричним змістом, доступний членам соціальної групи, а також значенням, 
внаслідок якого він є або може бути об’єктом дії. На думку авторів, найбільший інтерес серед 
соціальних цінностей мають соціальні норми поведінки, що визначаються «як більш-менш точні і 
формальні правила, за допомогою яких група намагається утримати, регулювати, а також зробити 
більш поширеними і чистими відповідні типи дій серед своїх членів»3. В даному контексті 
соціальними цінностями є обряди, звичаї, традиції, переконання, цілі, моральні та етичні норми і т. д. 
окрім того, у соціології цінність визначають як особливе суспільне відношення, завдяки якому 
потреби й інтереси людини чи соціальної групи переносяться в світ речей, предметів і духовних явищ: 
соціальна цінність – це значимість явищ і предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності 
або невідповідності потребам суспільства, соціальних груп чи особистості. У свої типології, 
за суб’єктами або носіями, цінності поділяють на індивідуальні, групові або колективні, а також, 
загальнолюдські – цінності, котрі виникають внаслідок діяльності всіх людей й мають певну 
значимість для всього людства, якщо говорити про сучасність, то тут у приклад ми можемо привести 
свободу, безпеку, довіру, солідарність, тощо. У наукових розвідках Т. Парсонса зустрічаємо 
трактування цінностей через призму розуміння їх як вищих принципів, на основі яких підтримується 
згода як у малих так й у великих соціальних групах, зокрема це стосується й усього суспільства. 
До прикладу, дослідник вважає, що ті цінності, котрі характеризуються як «неемпіричні об’єкти» та 
викликають побожне ставлення, повагу – надають відповідні якості моральним нормам, які до них 
апелюють, надаючи їм загальнообов’язкової значущості. Цінності, згідно з переконаннями науковця, 
є продуктом культури, культурною традицією, «це загальноприйняті уявлення про бажаний тип 
соціальної системи, насамперед про суспільство в уявленні його членів»4. 

Будучи одним із найбільш важливих аспектів глобалізації, масова культура піддається впливу 
з боку зіткнення протиріч Сходу і Заходу, доіндустріального та постіндустріального розвитку тощо. 
Проте тільки від нас залежить, яким саме чином ця проблема буде вирішуватись у процесі 
подальшого розвитку суспільства. Зауважимо, що капіталізму вдалося створити й зберегти масове 
споживання, що у свою чергу призвело до виникнення певної нової культури, котра характеризується 
гонитвою за задоволенням, гедонізмом й перевагою отримання індивідом певних відчуттів від подій, 
вчинків над смислами, котрі вони повинні позначати. Такі соціальні й культурні цінності в один 
момент опинилися в опозиції до таких, як критичність й ефективність, котрі забезпечували свого часу 
приголомшливий успіх капіталізму. Саме звідси, на думку Ф. Уебстера, походить теорія про те, що 
виникнення постсучасності є частково результатом розвитку самої капіталістичної системи 5. З одного 
боку ми є свідками того, що поступово формується захист культурної самобутності, національних 
меншин: люди стали розуміти свою унікальність й намагаються зберегти свою ідентичність, проте 
з другого боку, процес глобалізації знеособлює культуру, і, власне, ця уніфікація в достатній мірі 

 
1 Бауман, З. (2005) Индивидуализированное общество. Москва: Логос. 
2 Там само, 315. 
3 Томас, У., Знанецкий, Ф. (1996) Методологические заметки. Американская Социологическая мысль. Тексты. 
Москва: МГУ. 
4 Парсонс, Т. (1998). Система современных обществ. Москва: Аспект-Пресс, 18. 
5 Уебстер, Ф. (2004) Теории информационного общества. Москва: Аспект Пресс. 
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хвилює багатьох сучасних дослідників. Так, згідно переконань сучасного німецького філософа 
У. Вікерта, саме ця матеріалістично орієнтована культура сьогодні є найбільшою загрозою для 
подальшого стійкого і безпечного розвитку суспільства, оскільки вона руйнує моральні засади 
суспільства, породжуючи подвійні стандарти1. 

На жаль, сьогодні для того, щоб зацікавити людство у питаннях світоглядного характеру, 
необхідно залучати все більше сучасних інформаційних технологій, тут потрібно зазначити, що роль 
інтернету, зокрема соціальних мереж, має достатньо потужний вплив як на загальний стан розвитку 
сучасного суспільства, так і на ті трансформаційні зміни, котрі практично щоденно відбуваються 
у раніше встановленій ціннісній системі. 

Така ситуація із деконструкцією ціннісної системи сучасності наштовхує на думку, що цінності 
у суспільстві ризику не формуються, відтак не вкорінюються нові традиції. Чи може це означати, що 
людству залишається виконувати просто набір норм та правил, згідно яких формується соціальний устрій? 
Справа в тому, що необхідною характеристикою пристосування до ціннісних трансформацій є здатність 
як кожного окремого індивіда, так і всього суспільства до гнучкості щодо прийняття цих змін, вміння 
переформатовуватись і переорієнтовуватись у системі, в котру кожного дня вливаються нові норми, 
правила гри, акценти, вподобання й цінності. Труднощі дослідження цих соціо-культурних систем перш 
за все полягають у постійній їхній зміні, непостійності та невизначеності, що додатково підкріплюється й 
характеристикою самого глобалізованого світу й віртуальної реальності в котрій протікає сьогодні більша 
частина людського життя. У розумінні Ю. Харарі, процес об’єднання інформаційних та біотехнологій 
кидають нам виклики, що можуть породжувати ризики, більші, ніж будь-які ризики до цього. Однією 
із таких небезпек, на думку автора є те, що таке об’єднання може невдовзі витіснити мільярди людей 
із ринку праці, що в свою чергу може підірвати як свободу так і рівність2. 

Входження у глобалізоване суспільство ризику відбувається одночасно із трансформацією, а 
подекуди й руйнуванням раніше встановленої системи безпеки. У порівнянні із ранніми 
промисловими ризиками, ядерний, хімічний, екологічний, генетичний чи інформаційний ризик 
не можуть бути обмеженими ні часом, ні місцем, як правило вони не несуть відповідальності перед 
причинністю й не можуть бути компенсовані чи застраховані. У суспільстві ризику ніхто не може 
із упевненістю калькулювати чи визначити ступінь ризиків, з якими ми зіштовхуємось завдяки 
активному використанню колективних технологій та інновацій. 

Усвідомлення такої небезпеки змушує задумуватись над майбутнім людської популяції, котра, 
на думку З. Баумана є «достатньо нажаханою власною беззахисністю й одержимою непроникністю 
власних кордонів та безпекою індивідуумів, що мешкають по цей їх бік»3, що звісно мимоволі 
наштовхує на думку про те, що безпека починає займати одну із провідних орієнтацій у сучасному 
суспільстві. Отже, у суспільстві ризику на противагу ризику, як цінності можемо розглядати безпеку. 
Власне кажучи, якщо повернутись до аналізу й спроби трактування самого суспільства ризику, 
можемо акцентувати на тому, що окрім реальних, й раціонально-пояснюваних ризиків існують 
невидимі – ірраціональні. Останні є більш небезпечними, адже ми про них знаємо тільки те, що вони 
можуть статись. До прикладу, ми можемо очікувати, що якась терористична організація здійснить 
гіпотетичний напад. Цього може і не статись, проте це не означає, що ми перестаємо відчувати 
пов’язаний із цим уявленням страх, капітал якого «можна перетопити на будь-який зиск, комерційний 
чи політичний. Так воно і відбувається. Тому особиста безпека стала головним, можливо й 
найголовнішим пунктом різного штибу маркетингових стратегій»4. Наголосимо на тому, що відчуття 
незахищеності формується не через те, що бракує захисту, мова йде швидше про те, що для сучасної 
людини складно визначити його рамки, тому її соціальна поведінка досить часто нагадує нескінченну 
гонитву за захистом, що супроводжується перманентним прагненням бути захищеною. 

Ще однією цінністю сучасного глобалізованого суспільства ризику вважаємо соціальну 
справедливість, за визначенням З. Баумана, саме справедливість є передумовою довготривалості 
миру, проте її практично не можливо досягти, тим паче – гарантувати. У розумінні дослідника, 
надмірна відкритість й глобалізація є безпосередніми причинами несправедливості й, 
опосередковано, конфліктів та насильства5. 

 
1 Філософія сьогодні (2003) Розмови з Ульрхом Беком, Гансом-Георгом, Гадамером, Юргеном Габермасом, 
Гансом Йонасом, Вітіо Гьосле та ін. Київ: Альтерпрес, 75. 
2 Харарі, Ю. (2020). 21 урок для 21 століття. Київ: Форс. 
3 Бауман, З. (2013). Плинні часи: життя в добу непевности. Київ: Критика, 16. 
4 Там само, 17. 
5 Там само. 
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Відомо, що соціальні цінності у суспільстві ризику формуються під впливом багатьох чинників: 
глобалізації, мультикультуризації, індивідуалізації, науково-технічного прогресу й постійного 
збільшення продукування ризиків, котрі в свою чергою співдіють між собою різноманітним чином, 
доповнюючи чи навпаки – ставлячи один одного під сумніви, підсилюють або значно послаблюючи 
один одного. Окрім того, варто наголосити, що соціальний аспект ціннісної системи суспільства 
ризику має тісний взаємозв’язок із вектором його розвитку, адже те, наскільки формування 
соціальних цінностей поширюється глобальним світом залежить й від того наскільки цей світ готовий 
продукувати нову соціо-культурну самобутність й формувати нові виклики щодо трансформації цієї 
системи. У багатьох аспектах, людські спільноти залежать від взаємної довіри, відповідно коли її 
немає, або вона знаходиться на достатньо низькому рівні, формування спільноти є суттєво 
ускладненим. Проте у такому індивідуалізованому й атомізованому суспільстві однією із цінностей й 
надалі залишається соціальна сакральність, як явище зближення спільноти. 

Саме через перенасичення абстрактними феноменами, глобальними цінностями, великими та 
ідеологічними наративами, відбувається переорієнтація суспільства із загальнолюдських цінностей 
на щоденні, більш доступні цілі, щирих спільних почуттів, на всі ті речі, з яких складається звичайний 
щоденний світ: звичаї та обряди, котрі ми сприймаємо «як само собою зрозуміле»1. Оскільки об’єднання 
людей залежить від довіри між ними, а довіра, в свою чергу, обумовлена існуючою культурою, слід 
зробити висновок, що в різних культурах добровільні співтовариства будуть розвиватися по-різному. 
На переконання Ф, Фукуями такі суспільні чесноти, як чесність, відповідальність, здатність 
до співпраці, почуття обов’язку перед членами своєї спільноти оточуючих, принципово важливі для 
зародження не тільки індивідуальних чеснот, але й для майбутнього соціального порядку2. Довіра – це 
очікування членів спільноти того, що інші будуть поводитись більш-менш передбачувано й чесно, при 
цьому уважно дослухаючись до потреб оточуючих. 

Окреслюючи будь-які види цінностей як екзистенційні ціннісні орієнтації індивіда, Л. Баєва 
робить припущення, що суспільне буття й свідомість є логічним продовженням і трансформацією 
індивідуального буття: «Кожна цінність – спосіб впливу особистості на буття, спроба покращити 
якість особистого життя чи зовнішньої реальності для кількісного чи якісного її продовження, 
удосконалення. Повідомляючи світу про те, що є цінним для нього, суб’єкт показує напрям своєї 
активності, тим самим дозволяючи припустити, які зміни можуть виникнути, які зміни можуть 
відбутися у суспільстві і навколишньому середовищі»3. 

Згідно цієї думки, суспільство набуває ознак сфери реального втілення цінності суб’єктів при 
умові їхнього перетину, котрий зменшує значимість одних й збільшує цінність інших в залежності 
від їхнього розходження чи співпадіння Головною цінністю, котра визначає інноваційну 
цивілізацію, як особливий тип суспільства, виступає свобода: цінність, котра у великій мірі 
відображає духовні пріоритети народів інноваційного типу, відіграючи особливу, у багатьох 
моментах центральну роль, у той час, як в історії інших народів ця цінність може бути 
на другорядних позиціях4. Проблема людської свободи як умови здійснення вільного вибору була і 
є актуальною у всі часи. Головна небезпека полягає у зіткненні різних «варіантів» правди, різних 
програм розв’язання проблем, їх інтерпретацій. Часто вільний вибір людини – це здатність 
до творення свободи, особлива риса зрілої особистості, яка є межею між умінням користуватись 
вже існуючими дарами свободи і потребою у її здійсненні5. 

Говорячи про свободу як про ціннісний феномен, необхідно підкреслити її багатогранність. 
З одного боку, під свободою розуміється свобода вибору, діяльності, проте з іншого боку – вона 
відображає незалежність від зовнішніх факторів і ускладнених умов, спосіб перемогти особисту 
внутрішню природу й навіть відмовитись від власного Я, такі розбіжності передусім пов’язані 
із різними підходами до розуміння свободи західних і східних традицій. 

 
1 Маффесолі, М. (2018) Час племен: занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві. Київ: «Києво-
Могилянська академія», 84.  
2 Фукуяма, Ф. (2004). Доверие: социальные добродетили и путь к процветанию. Москва: Издательство ACT: 
ЗАО НПП «Ермак», 31 – 35. 
3 Баева, Л. (2004). Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология истории. Астрахань: 
Астраханский государственный университет, 122. 
4 Там само, 160. 
5 Blikhar, V. S, Blikhar, M. M. (2020) Research? Challengers and development prospects in the area of social 
sciences: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 22. 
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Виходячи із ціннісної концепції розуміння буття, підкреслимо: свобода розглядається у даному 
контексті як цінність, котра іманентно притаманна для всіх форм розвитку. При цьому, як слушно 
зауважує Л. Баєва, «Досягнення свободи можливе через усвідомлення себе як органічної частини 
зовнішнього світу, особистісного єднання з ним, що дозволяє сприймати зовнішню необхідність як 
свою особистісну, і, з іншого боку, через розуміння того, що будь-яка діяльність є результатом 
вільного вибору суб’єкта, навіть якщо він не усвідомлює цього»1. Окрім того, якщо для народів 
традиційного типу свобода є, головним чином, цінністю буття індивідуального, то для інноваційної 
цивілізації вона виступає в першу чергу цінністю суспільного буття. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, хочемо акцентувати на тому, що проблема деконструкції 
ціннісної системи у суспільстві ризику є надзвичайно актуальною й потребує подальшого 
ґрунтовного дослідження. Окремо хочемо наголосити на тому, що існує ряд суперечностей й 
перемовин відносно визначення соціальних цінностей, й їхнього означення. У нашій роботі ми 
намагались завернути уважу на два основні моменти: по-перше, суспільство ризику важко піддається 
аналізу через його амбівалентний й невизначений характер, що суттєво ускладнює як розуміння 
самого ризику й його ролі у сучасності, так й прогнозу щодо майбутньої роль ризику у інноваційному 
суспільстві; по-друге, глобалізація, котра охопила сучасне суспільство попри позитивні моменти, все 
таки провокує ряд негативних моментів: збільшує страх перед, дуже часто ефимерними небезпеками, 
та, гірше всього вносить суттєві корективи у ціннісну систему суспільства, що не завжди позитивно 
впливає на подальший його розвиток. 
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This article is dedicated to the question: how emotions are possible in a technological form of life. 
To understand in more detail how it is possible to model emotions artificially, it is necessary to 
find out how they occur in living beings, in particular humans. For this purpose, this article offers 
a hypothesis which proposes a distinction of two components of consciousness and the model of 
the  process  of  the  emergence  of  emotions  in  living  beings,  as  well  as  a  consistent  historical‐
theoretical analysis of the ideas which have influenced the modeling of emotional robots today 
and can influence in the future. The third part provides examples of successful implementations 
of models of emotional robots that are able to respond to the tone of voice, human behavior, and 
are able  to  learn. As a  result,  this article  concludes  that  for  the development of a  full‐fledged 
personality in a technological form of life, emotionality plays an extremely important role, and the 
latter is impossible without corporality as a source of personal experience. 
Keywords: emotions, model of the process of the emergence of emotions, consciousness, 
artificial intelligence, robot, technological form of life. 

Основні побоювання, пов’язані зі штучним інтелектом, роботами, технологічними формами 
життя, врешті-решт, зводяться до того, що істоти, які будуть здатні обчислювати величезні масиви 
інформації, не будуть здатні співпереживати і тоді забудуться футуристичні жахи щодо холодних 
бездушних машин. Бо співпереживання – є саме те, що дозволяє людям існувати в одному 
культурному та соціальному просторі. Не сухі закони та правила, а саме те, що нас об’єднує, один 
контекст. А співпереживання базується на емоціях. 

Тому, мета цієї статті зрозуміти, що таке емоція, як утворюються емоції та чи будуть здатні 
технологічні форми життя перейняти таку здатність. Перші два питання тісно пов’язані, але без 
відповіді на них, ми не зможемо перейти до третього, найціннішого для мого дослідження. Тому, для 
початку пропоную розглянути наступну гіпотезу: 

Свідомість, в сенсі усвідомлення навколишнього середовища та реакції на нього, має два 
основні складники: когнітивний (як здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, 
сприймати і переробляти зовнішню інформацію), який відповідає за моделювання, обчислення 
варіантів, etc., та емоційний, який у свою чергу коригує когнітивний. Тобто емоції – це механізм, що 
коригує когнітивні процеси. Для мого дослідження важливо зробити акцент на розрізненні цих двох 
складників та їх поступовій появі у нашій свідомості. Тому що для того, щоб перейти до модулювання 
емоцій штучної форми життя, необхідно з’ясувати, що саме і для чого ми моделюємо. 

Все, що істоти (бо наділені свідомістю не тільки людські особини) сприймають, вони 
сприймають когнітивно. Емоції примішуються пізніше, в процесі обробки та «усвідомлення» 
ситуації. Наприклад, людина, що страждає арахнофобією, побачила павука. На перший погляд 
здається, що страх виник миттєво. Але насправді, для того, щоб виникло почуття страху, необхідно 
спочатку сприйняти фізично (побачити, почути, відчути), усвідомити, що це (когнітивний складник), 
а тільки потім з’являється емоція, як внутрішня реакція на сприйняте. 

Чому ми не вважаємо, що поведінка інфузорії-туфельки, яка наштовхнулася на об’єкт та оминає 
його, означає, що вона відчуває емоцію страху? А равлик, який втягує голову в панцир після дотику – 
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огиду? Бо в них немає міміки. Люди схильні приписувати емоції тільки істотам, які наділені 
рухомими м’язами обличчя (або взагалі тим, що мають обличчя). Навіть відповідна поведінка не є 
тим, що провокує нас проводити асоціації з емоційними сигналами. 

Отже, на якому етапі з’являються емоції? Відповідаючи на це питання, пропоную розглянути 
другу частину гіпотези, яка описує процес появи емоцій. Для зручності візуалізації представляю таку 
схему (Рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Процес виникнення емоцій 

Джерело: авторська розробка 
 
Отже, що інформація з навколишнього середовища потрапляє на органи чуттів суб’єкта, якими 

він може їх сприйняти. Процес сприйняття ділиться на свідомі та несвідомі процеси. Свідомі – це 
когнітивні, ті, які ми актуально маємо у мисленні, пам’яті, можемо артикулювати, відслідкувати 
причино-наслідкові зв’язки. Несвідомі, відповідно, ті, які перебігають без залучення свідомого 
досвіду, це миттєві реакції тіла, «забуті» асоціації. Наприклад, коли ми вперше бачимо людину, вона 
може викликати яскраву антипатію, але якщо запитати, ми не можемо сказати чому. Тому що, 
свідомо, артикульовано, немає ніяких доказів на користь такого ставлення. «Я так відчуваю». І саме 
це відчуття йде з несвідомого, з цілого спектру асоціацій рухів, запахів, виразу очей, які свідомо дуже 
важко відслідкувати і якщо спробувати, це займатиме багато часу і зусиль. Коли ми не можемо 
сказати, чому ми щось робимо чи відчуваємо – це не значить, що немає реальної причини, це значить, 
що нам ще не вдалося її віднайти. 

Саме ці несвідомі реакції на те, що було сприйнято з навколишнього середовища, 
запускають реакції тіла, найважливішою серед яких є викид гормонів, що в свою чергу впливає 
на все інше: на темп серцебиття, на глибину дихання і ширину зіниць та інше. І ці реакції тіла, 
власне і є основою емоцій. 

Далі, емоції впливають на когнітивний процес, який відбувається набагато повільніше 
за несвідомий, і вже з цієї сукупності формується відповідь, яка і виходить знову у навколишнє 
середовище. 

Я вважаю, що реакції тіла є основою, оскільки щоб емоціям стати власне тим, що ми маємо 
на увазі, коли в повсякденній мові кажемо про емоції – має відбутися їх мінімальне усвідомлення. 

На користь моєї гіпотези слугують дослідження такого складного явища як алекситемія. 
Алекситемія – це розрад аутичного спектру, при якому люди не відчувають емоцій, або їм важко їх 
розрізнити. При цьому вони здатні відчувати фізичні прояви, які традиційно пов’язують 
з переживанням емоцій. Такі як прискорене серцебиття чи нудота при небезпеці, або тиск при 
хвилюванні. «Вчені припускали, що цей феномен спричинений порушенням зв’язку між двома 
півкулями мозку, в результаті чого сигнали від емоційних відділів мозку, переважно в правій півкулі 
не досягають мовних відділів – у лівій. Це часто трапляється під час хірургічного лікування епілепсії, 
розповідає Катаріна Герліх-Добре з Аахенського університету. Розріз волокон між півкулями мозку 
полегшує епілептичні напади, але пацієнти втрачають здатність відчувати емоції. Сканування 
мозку людей с алекситемією показали, що вони мають аномально щільні зв’язки в цьому відділі, що 
створює перешкоди передачі емоцій. Андре Алеман з Медичного центру Університету Гронінгена 
в Нідерландах виявив брак сірої речовини у відділах головного мозку, пов’язаних з увагою. Коли людина 
з алекситемією дивиться на зображення людей, які відчувають емоції, її мозок наче не реєструє ці 
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почуття1». Тобто, реакції тіла відбуваються, але головний мозок не може адекватно опрацювати 
отримувану інформацію, не може донести її в мовні центри, артикулювати, а тільки артикульована 
інформація може бути усвідомлена. Тобто перебіг переривається саме у момент, коли емоції мали б 
скомпонуватися з когнітивними процесами і як наслідок, відповідь формується тільки з останніх. Але 
детальний розгляд такого відхилення слугує тільки на користь моїй гіпотезі. 

Отже, емоція – це внутрішня несвідома реакція організму на сприйняте з навколишнього 
середовища, яка виникає паралельно з когнітивними процесами та впливає на формування відповіді. 

Для того, щоб зрозуміти, як емоції є можливими у нелюдської форми життя, пропоную для 
початку зробити невеликий історико-теоретичний екскурс, адже практика завжди ґрунтується 
на теорії. Отримавши уявлення про те, які теорії вплинули, або мають потенціал вплинути на розвиток 
емоційних роботів, ми зможемо зрозуміти, як їх можливо моделювати. Щоб не відходити надто 
далеко, пропоную тільки ті теорії, які, з мого погляду, можуть бути релевантними на наш час. 

Основна теорія емоцій. Емоції як розвинені програми впливу. Основна теорія емоцій виникла 
в 1970-х роках із піонерської роботи Сільвана Томкінса, суть якої полягала в тому, що «первинною 
мотиваційною системою є афективна система»2. Він запропонував існування дев’яти основних або 
вроджених афектів, що контролюються програмами, які успадковуються: інтерес, задоволення, 
здивування, страх, гнів, горе, ганьба, презирство та огида. Саме від розрізнення приємного або 
болісного бере коріння їх мотиваційна сила, а такі гедоністичні відчуття виникають у результаті 
сприйняття змін виразів обличчя, що забезпечує у свою чергу «зворотній мотиваційний зв’язок»3. 

Теорія Томкінса стала основою для розвитку ще двох теорій на своїй базі: (1) перша – це 
зародження сучасної теорії основних емоцій, яка звертає увагу на універсальність міміки, Пола 
Екмана та Керрол Ізард; друга – поява еволюційного психологічного підходу, де емоції розуміються 
як механізм для розв’язання повторюваних еволюційних проблем, з помітними внесками Роберта 
Плутчіка. В 90-х рр. ХХ століття, два підходи почали поступово зливатися. Пол Екман зазначає, що 
«емоції розвинулися для адаптації при вирішенні основних життєвих завдань»4, таких як 
«переживання веселощів, кохання, порятунок від хижаків, протистояння сексуальній невірності, 
переживання втрати статусу, спричинену невдачею, реакція на смерть члена сім’ї». Вони мають 
адаптивне значення тому, що швидко мобілізують та координують ресурси, необхідні для успішного 
вирішення життєвих завдань, і тому, що вони передають суспільно важливу інформацію 
за допомогою тілесних виразів. Як тільки активована основна програма емоцій, a «каскад змін (без 
нашого вибору або негайного усвідомлення) відбувається за секунди: емоційні сигнали в обличчі і 
голосі; задані дії; вивчені дії; діяльність вегетативної нервової системи, яка регулює наш 
організм; регуляторні структури, які постійно змінюють нашу поведінку; пошук відповідних 
спогадів та очікувань; і як ми інтерпретуємо те, що відбувається всередині нас і у світі»5. 

З цієї думки випливає центральна емпірична гіпотеза основної теорії емоцій: для кожної 
основної емоції повинні бути тілесні маркери, що складаються з корельованих, специфічних змін 
на рівні міміки, вегетативної системи, заданих та вивчених дій. Експлікуючи, Екман окреслив межі 
основних емоцій з точки зору їх: (а) характерних універсальних сигналів, (б) характерної фізіології, 
(в) особливості думок, спогадів і образів, (г) характерних суб’єктивних переживань, 
(д) передбачуваного розвитку зовнішності, (е) гомологічної присутності у інших приматів; 
(є) автоматичної оцінки, налаштованості на відмінні універсалії в попередніх подіях, (ж) швидкості 
їх настання, короткочасність та неприхованість появи6. Озброївшись цим визначенням, Екман 
продовжував стверджувати, що ми маємо емпіричні докази для шести основних програм впливу 
(щастя, смуток, гнів, страх, огида та здивування), пізніше розширивши список, щоб включити стани, 
чий основний статус, ймовірно, буде доведений у майбутньому, такі як розвага, зневага, збентеження, 

 
1 Robson, D. (2015). What is like to have never felt an emotion? BBC Future. 
<https://www.bbc.com/future/article/20150818-what-is-it-like-to-have-never-felt-an-emotion> (2020, серпень, 13). 
2 Tomkins, S. S. (2008). Affect Imagery Consciousness: The Complete Edition. New York: Springer Publishing 
Company, I, II, III, IV, 4. 
3 Там само, 623. 
4 Ekman, P. (1999). Basic Emotions. in Tim Dalgleish and Mick J. Power (eds.). Handbook of Cognition and Emotion, 
Chichester. UK: Wiley and Sons. doi:10.1002/0470013494.ch3, 46. 
5 Ekman, P., Cordaro D. (2011). What is Meant by Calling Emotions Basic. Emotion Review, 3(4). 
doi:10.1177/1754073911410740, 366. 
6 Ekman, P. (1999). Basic Emotions. in Tim Dalgleish and Mick J. Power (eds.). Handbook of Cognition and Emotion, 
Chichester. UK: Wiley and Sons. doi:10.1002/0470013494.ch3, 46. 
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хвилювання, провина, гордість за досягнення, полегшення, задоволення, здивування, екстаз, чуттєве 
задоволення та сором1. Науково налаштовані філософи часто обмежують свої дискусії щодо емоцій 
основними афективними програмами, оскільки вони, як стверджується, є єдиними на сьогодні 
природними видами, виявленими в афективній галузi2. 

Центральною доказовою базою для основних теорій емоцій є крос-культурні дослідження 
міміки, започатковані Чарльзом Дарвіном, в яких використовуються техніка розпізнавання виразів 
обличчя. Суть дослідження полягало у експерименті, де людям демонстрували зображення з різними 
емоційними виразами обличчя та просили визначити, яку емоцію переживає зображений, з шести-
десяти запропонованих термінів, мовою людей, яких запитували. Як зауважує Пол Екман, досі подібні 
експерименти проводилися з спостерігачами з десятків країн, що виявило високий рівень 
узгодженості щодо того, яка емоція зображена (показники розпізнавання найбільш співпадають для 
щастя, смутку та огиди). Говорячи про це, приналежність до даної культури збільшує розпізнавання 
виразів із цієї культури, що спонукало деяких до думки про те, що емоційні мімічні вирази є 
універсальною мовою з різними діалектами3. 

Здобутки основної теорії емоцій для робототехніки полягають у виділенні основних емоцій, які 
слугують базовою складовою при моделюванні. Адже весь спектр емоцій надзвичайно широкий і 
дрібних відтінків є безліч, а виділення вузлових елементів допомагає осягнути весь принцип дії. 
Другий важливий аспект – це, власне, ствердження універсальності міміки. Адже, моделюючи 
можливості відображення необхідно робити це так, щоб емоції читалися людьми будь-якої культури. 

Емоції як конструкції. Психологічний конструкціонізм. 
Впливовою альтернативою для основної теорії емоцій є психологічний конструкціонізм. 

Дослідники висунули думку про існування специфічних біологічних підписів для емоцій, особливо 
на рівні вегетативних та нейронних змін. Іншим варіантом є перехід до нової базової теорії емоцій, 
яка замінює припущення щодо каскадних відповідей, тенденціями до дії з контрольним пріоритетом, 
що враховувало б певну мінливість відповідей, зберігаючи основну думку про те, що основні емоції 
спрямовані до вирішення еволюційних проблем. Важливою для нас думкою в цій традиції є створення 
циклічної схеми емоцій Джеймсом Расселом. Так Рассел в своїй роботі «Циклічна модель 
афектів» (Рис. 2) : 

 

Рис. 2. Циклічна схема емоцій Дж. Рассела 

Джерело: авторський переклад4 

 
1 Ekman, P., Cordaro D. (2011). What is Meant by Calling Emotions Basic. Emotion Review, 3(4), 364-370. 
doi:10.1177/1754073911410740. 
2 DeLancey, C. (2002). Passionate Engines: What Emotions Reveal about Mind and Artificial Intelligence. Oxford: 
Oxford University Press. 
3 Ekman, P. (1999). Facial Expressions. in Tim Dalgleish and Mick J. Power (eds.), Handbook of Cognition and 
Emotion, Chichester. UK: Wiley and Sons, 301-320. doi:10.1002/0470013494.ch3. 
4 Russell, J. (1980). A Circumplex Model of Affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), 1161–1178. 
doi:10.1037/h0077714 1161–1178. doi:10.1037/h0077714. 
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Він вважає, що одним з компонентів, на яких будується емоція є центральний аффект («core 
affect»), який є «нейрофізіологічним станом, що доступний як просте нерефлексивне відчуття і є 
інтегрованою сумішшю гедонічних (задоволення – незадоволення) і збуджуючих (активація – сон) 
значень»1. Психологічний конструкціонізм стверджує, що ми завжди знаходимося в певному стані по 
відношенню до центрального аффекта, який є нібито барометр, що інформує нас про наші відношення 
до подій, які з нами відбуваються. Ці показання можуть бути представлені у вигляді точок вздовж 
«структури кругообігу», при цьому вертикальна вісь представляє ступінь активації-дезактивації, а 
горизонтальна вісь представляє ступінь задоволення-незадоволення. 

Ця схема має важливе значення для майбутніх розробок у сфері робототехніки, оскільки 
пізніше буде використана як база для відтворення емоцій у роботів, хоча і змінена, а з двомірної 
перетвориться у тривімірну модель. Але принцип активації та поступового перетікання однієї емоції 
в іншу залишиться. 

Енактивістські теорії емоцій: емоції як енації 
Енактивізм – це міждисциплінарна дослідницька програма, представлена групою теорій, 

спільним для яких є незадоволення вивченням когнітивних процесів у класичних когнітивних науках. 
Ця програма розвивається на базі натуралістичної епістемології, свідомість розглядається як 
результат розвитку живої природи, з огляду на складність її форм, як втілена та ситуативна, активна 
й інтерактивна, її когнітивна здатність здійснюється через активацію у навколишньому середовищі, 
тобто енактивування середовища. 

Енактивізм вплинув на теорію емоцій та вніс дві важливі ідеї: 
1. Ідея активної ролі того, хто пізнає зовнішній світ, який для енактивістів, не даний пасивно, а 

активно проявляється, формується «смислотворчими силами» суб’єкта пізнання. Ця діяльність 
«осмислення сенсу» лежить в основі пізнання, як її розуміють енактивісти, і вона доступна всім 
живим істотам, якими б простими вони не були, оскільки вони є автономними та адаптивними 
системами2. 

2. Фокус на втіленому , вбудованому та розширеному характері когнітивних процесів. В той 
час, коли нейро- та когнітивні науки зосереджуються на дослідженні діяльності мозку, відриваючись 
від решти тіла та навколишнього середовища, енактивісти стверджують, що ми не зможемо зрозуміти 
пізнання, якщо нехтувати взаємними причиново-наслідковими взаємодіями між мозком, тілом та 
навколишнім середовищем, які динамічно розгортаються у часі. 

Ці ідеї про те, що складні когнітивні процеси є чутливими до змін у навколишньому середовищі 
призвело до звернення особливої уваги дослідників на роль міжособистісного спілкування 
в соціальних середовищах3. Таке розуміння тілесності наближує енактивізм до феноменологічної 
традиції, яка стверджує, що тіло є досвідченою структурою, а не просто фізичним об’єктом, і те, що 
ми здатні відчути, обмежує наш світ. 

Енактивісти, на противагу «безтілесній теорії» більшості когнітивних теорій, розглядають 
емоції як тілесні процеси, а не інтелектуальні. Деякі з дослідників запропонували розглядати емоції, 
роблячи наголос на їх дієво-орієнтовану природу. Така думка логічно витікає за ствердження 
визначальної ролі дії в пізнанні. Пізнання, на їх думку, енактивується (вводиться в дію) по-суті 
телеологічними живими системами у відповідності до цілей їх дії. Не зважаючи на це, серед 
енактивістів не існує єдиної позиції на природу емоцій, але є низка чітких пропозицій. 

Наприклад, показовою є робота Джованні Коломбетті, для якої ключову роль відіграє поняття 
самоорганізації. На думку дослідниці, «емоційні епізоди – це самоорганізуючі закономірності 
організму, найкраще описані концептуальними інструментами теорії динамічних систем»4, галуззю 
математики, покликаної враховувати тимчасову еволюцію систем, що змінюються з плином часу. 
Самоорганізація – це «активний процес формування, відтворення, збереження або удосконалення 
організації складної динамічної системи, що забезпечує її нормальне існування і функціювання 

 
1 Russell, J. (2003). Core Affect and the Psychological Construction of Emotion. Psychological Review, 110(1), 147. 
doi:10.1037/0033-295X.110.1.145. 
2 Thompson, E. (2007). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 
3 Griffiths, P., Scarantino, A. (2009). Emotions in the Wild: the Situated Perspective on Emotion. in Philip Robbins 
and Murat Aydede (eds.), The Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 
437-453. doi:10.1017/CBO9780511816826.023. 
4 Colombetti, G. (2014). The Feeling Body: Affective Science Meets the Enactive Mind. Cambridge, MA: MIT Press, 53. 
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як цілісного утворення; це іманентна здатність динамічної системи самостійно підтримувати, 
відтворювати чи удосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх чи внутрішніх умов її 
існування та функціювання, спрямована на підвищення її стійкості, збереження цілісності, 
забезпечення ефективних дій чи розвитку»1. Застосовуючи це поняття, стосовно теорії емоцій, 
мається на увазі, що емоції, які з цієї точки зору також є складними динамічними структурами, 
самоорганізовуються, що домагає пояснити мінливість емоційних епізодів у часі, оскільки 
самоорганізуючі системи можуть опинитися в декількох кінцевих станах залежно від взаємодії їх 
компонентів. 

Хоча існує дещо спільне між поглядами психологічних конструкціоністів, щодо емоцій як 
таких, що виникають у відповідь на зміну навколишнього середовища, але Коломбетті заперечує, що 
емоції виникають у відповідь на концептуальні дії, а стверджує, що осмислення сенсу є набагато 
примітивнішим явищем, доступним від бактерій до людини. Істоти беруть участь у «осмисленні 
сенсу», коли вони оцінюють навколишнє середовище з точки зору того, чи сприяє це їх 
самозбереженню, і діють так, щоб поліпшити свою життєздатність у навколишньому середовищі, як 
це робить бактерія, коли відпливає від шкідливої речовини. 

Таке розуміння емоційних епізодів, як здатних до самоорганізації, протиставляється уявленню 
про те, що вони спричинені афективними програмами. Джованні Коломбетті вважає, що поняття 
базової емоції введено довільно і не варте збереження, оскільки нівелює необхідність дослідження 
нейронних, тілесних та поведінкових особливостей нібито не основних емоцій. Ребека Хуфендієк 
у праці «Втілені емоції: натуралістичний підхід до нормативного явища» робить додатковий 
висновок про те, що «неосновні емоції проявляють велику кількість особливостей, що не є 
характерними для нібито основних емоцій»2. 

Ще одна важлива ідея енактивізму – його антирепрезентативна позиція. Наприклад, Деніел 
Хутто запропонував «відпустити ідею про те, що емоції представляють ситуації, визначені 
правдою»3, припускаючи, що емоції не є основними реляційними темами. Наприклад, страх 
не означає, що реально існує небезпека, а гнів не означає, що мною знехтували. Суть 
антирепрезантативної позиції Хутто полягає в тому, що якщо приписувати емоціям репрезантативні 
здатності, це не завжди буде мати пояснювальну цінність. Він припускає, що психологічний стан 
може вважатися репрезентативним лише у тому випадку, якщо інші системи сприймають те, на що 
він вказує, або про що говорить4. 

Альтернативне застосування нерепрезентативної теорії емоцій пропонують Деніел Шаргель і 
Джесс Прінз. Вони роблять акцент на змісті емоцій. На їх думку, емоції створюють можливості дій, 
з огляду на силу підготовленості тіла, в яке вони включені. Ці можливості «залежать від стану 
(виникають, як правило, лише після того, як емоція ініціюється), і є імперативними (вони мотивують 
дію)5. З цієї точки зору, сам страх не становить небезпеки, але створює можливості для втечі, є 
атрактором, який схиляє агента до певної дії. 

Ще одну важливу нейробіологічну гіпотезу «соматичного маркера» запропонував Антоніо 
Дамасімо. Вона полягає в тому, що емоції спрощують процес прийняття рішення шляхом швидкого 
маркування можливих варіантів у передній корі головного мозку як позитивних чи негативних 
з огляду на очікувані емоційні наслідки. Дамасіо стверджуває, що пацієнти з вентромедіальним 
префронтальним пошкодженням стають нераціонально схожими на Гамлета, коли стикаються 
з тривіальними рішеннями, такими як вибір дати для чергового призначення лікаря, ірраціонально 
схильні до ризику, коли стикаються з рішеннями з азартними іграми, і ірраціонально нетерплячі, коли 
стикаються з рішеннями, що вимагають відкладеного задоволення6. 

Ідеї енактивізму значною мірою впливають на розробки в сфері штучного інтелекту і 
робототехніки. Висновки, щодо того як організми взаємодіють з навколишнім середовищем, 

 
1 Шинкарук, В. І. (ред.) (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Інститут філософії імені 
Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 563. 
2 Hufendiek, R. (2016). Embodied Emotions: A Naturalist Approach to a Normative Phenomenon. London: 
Routledge. 
3 Hutto, D. (2012). Truly Enactive Emotion. Emotion Review, 4(2), 176-181. doi:10.1177/1754073911430134. 
4 Hutto, D. (2012). Truly Enactive Emotion. Emotion Review, 4(2), 176-181. doi:10.1177/1754073911430134. 
5 Shargel, D., Prinz J. (2018). An Enactivist Theory of Emotional Content. in Hichem Naar and Fabrice Teroni 
(eds.), The Ontology of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 110-129.doi:10.1017/9781316275221.007 
6 Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. Orlando, FL: Harcourt. 
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застосовуються до роботів, робиться припущення, що вони мають бути спроектовані таким чином, 
щоб, аналогічно організмам, мати змогу взаємодіяти з середовищем в якому перебувають, 
отримувати досвід, навчатися і розвиватися з його допомогою. А людина, в свою чергу, має змогу 
взаємодіяти з роботами в одному полі, застосовуючи всі візуальні, аудіальні і тактильні можливості, 
взаємно досліджуючи і збагачуючись досвідом. 

З іншого боку, діяльність в спільноті штучного інтелекту, взаємно, впливає на енактивізм. 
Посилаючись на методи моделювання еволюційної робототехніки Бером, моделювання поведінки 
в навчанні Кельсо, та моделювання сенсомоторної активності Сольцмана, МакГанн, Де Ягер та 
Ді Паоло обговорюють, як ця робота робить динаміку зв’язку між агентом та його середовищем, 
фундаментом енактивізму, «емпірично спостережуване явище». Вони зазначають, що «такі методи 
моделювання дозволяють досліджувати простір параметрів зв’язку між агентом і середовищем ... 
до того моменту, доки їх основні принципи (універсали, якщо такі є, дієвої психології) зможуть бути 
чітко простежені»1. 

Отже, ідеї енактивізму дозволяють від теоретичних доробок підійти впритул до практичного 
втілення модельованих емоцій у технологічній формі життя. 

Практична реалізація ментальної моделі робота. 
Яким чином людина розуміє, що відбувається процес спілкування з іншим суб’єктом? 

Спілкування – процес, що потребує щонайменше двох учасників. Кожен з яких має здаватися іншому 
свідомим ситуації, адекватно реагувати, тобто перебувати в одному культурному і соціальному 
контексті. А це досягається не тільки доцільним обміном вербальною інформацією (як відомо, 
вербальна складова при спілкуванні коливається на рівні 20%), а й усім складним комплексом 
невербальних сигналів, які в свою чергу, контролюються несвідомим процесом, багато в чому 
покладаючись на емоційну складову. Тобто, для того аби зробити спілкування ж технологічною 
формою життя більш коректною для них мають бути створені можливості «відчувати» емоції. Як це 
можливо практично? 

На сучасному етапі розвитку, роботи мають здатність відображати певний набір емоцій. Це 
робиться здебільшого для гуманоїдних роботів, які створюються з метою спілкування та допомоги 
людям, це роботи-помічники. Робиться це для того, щоб зробити їх взаємодію більш природньою. 
Тому зростає науковий інтерес до розвитку роботів, які можуть висловлювати емоції за допомогою 
міміки, імітуючи зовнішності людини, наприклад SAYA2 або Geminoid3. Хіройоші Міва з колегами 
розробляють серію WE-4 з 2001 року: ці роботи можуть висловлювати свої емоції у верхній частині 
свого тіла (за допомогою рук та обличчя). Але вони не вміють ходити. Роботи, які мають на меті 
природне спілкування з людьми, повинні вміти не тільки виражати статичні емоції, але й динамічно 
змінювати свої емоції у відповідь на зовнішні подразники та змінювати свою поведінку залежно від 
їх емоційного стану4. Тому, дослідники вважають, що роботи повинні мати «особистість», щоб було, 
що, власне, виражати. 

Модель особистості робота була запропонована дослідниками з токійського університету 
Вседа, зокрема, Хіройші Міва, в роботі «Особистість робота, заснована на рівняннях емоцій 
у тривимірному ментальному просторі5. Ця модель була розроблена та застосована для робота WE-
4RII. У цій моделі робот має два рівня особистості. Чутливу (ту, яка відчуває) та виразну (ту, яка 
виражає). («Sensing personality and expression personality».) (Рис. 3). Зовнішні подразники 
інтерпретуються чутливим рівнем особистості робота і це викликає зміну емоційного стану, тоді 
емоційний стан модифікує поведінку робота через виразний рівень особистості. Одним з перших 
таких роботів був «Кісмет»6 з рухомими повіками, очима та губами, побудований Сінтією Брейзеал 
та її колегами з Массачусетського технологічного інституту (MIT). Діапазон емоційних виразів, 

 
1 McGann, M., De Jaegher, H.; Di Paolo, E. (2013). Enaction and psychology. Review of General Psychology, 17 (2), 
203-209. doi:10.1037/a0032935. 
2 Hashimoto, T., Hitramatsu, S., Tsuji, T., Kobayashi, H. (2006). Development of the Face Robot SAYA for Rich 
Facial Expressions. Proc. of SICE-ICASE International Joint Conference, 5423-5428. 
3 Ishiguro, S. N. (2007). Building artificial humans to understand humans. Journal of Artifical Organs, 10(3), 133-142. 
4 Miwa, H. (2001). Robot Personality based on Equations of Emotion defined in the 3D Mental Space. Proc. of IEEE 
International Conference on Robotics and Automation, 2602-2607. 
5 Там само. 
6 Breazeal, C., (2020). Kismet, the robot. Kismet. <http://www.ai.mit.edu/projects/sociable/baby-bits.html>  
(2020, серпень, 13). 
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доступних Кісмет, обмежений, але вони досить переконливі, щоб викликати співчуття у людей, які 
взаємодіють з ним. Дослідниця запрошувала батьків з дітьми щодня грати з Kiсмет. Залишившись 
один, Кісмет виглядає сумно, але коли він бачить людське обличчя, він посміхається, привертаючи 
увагу. Якщо людина рухається занадто швидко, Кісмет поглядом демонструє страх, розуміючи, що 
щось не так. Люди, які грають з Кісмет, не можуть не співчувати цим простим формам емоційної 
поведінки. Отже, чи є у Кісмета емоції? Він, безумовно, проявляє деяку емоційну поведінку, так якщо 
ми визначаємо емоції в поведінковому відношенні, ми повинні визнати, що Кісмет має певну 
емоційну здатність. Кісмет не відображає всього спектру емоційної поведінки, яку ми спостерігаємо 
у людей, але здатність до емоцій – це не все, або нічого. Подібні здібності проявляє негуманоїдний 
робот Леонардо1, ментальна модель якого дозволяє змінювати емоційний стан, динамічно впливаючи 
на поведінку робота та процеси навчання. Сінтія Брейзеал навчає його розпізнавати предмети та 
формувати власний емоційний висновок на основі того, що вони досліджують. Робот розуміє тон 
голосу і реакцію людини, які розмовляють з ним, і пов’язує цю поведінку з об’єктом. Так само, як 
діти дізнаються, яку реакцію вони повинні мати у певній ситуації, мімікруючи поведінку батьків. 
Ці роботи ще не вміють говорити, але їх реакції є надзвичайно красномовними2. 

 

Рис. 3. Модель емоцій негуманоїдного робота 

Джерело: авторський переклад3 
 
Розглядаючи можливості існування роботів в соціальному середовищі, важливим аспектом є 

фізична відстань між роботом та іншим діючим агентом (найчастіше, людиною). Щоб впоратися 
з ним, необхідно звернутися до досліджень в психології та робототехніці. Наприклад, Едвард Холл, 
пропонує теорію особистого простору, в якій фізична відстань між партнерами впливає на їх 
поведінку та емоції4. 

Тож як практично реалізується ментальна модель Міва? Модель полягає в інформаційному 
потоці між роботом і середовищем. Інформаційний потік має два напрями: всередину (зовнішні 
стимули сприймаються роботом і впливають на емоційний стан робота) і назовні (робот модифікує 
середовище відповідно до поведінки, на яку впливає емоційний стан). Модель описує особистість 
робота, яка складається з чутливої особистості та виражаючої особистості. Особистість, що відчуває, 
визначається як зв’язок між зовнішніми подразниками та емоціями робота, тоді як особистість, що 

 
1 Thomaz, M. B., Breazeal, C. (2005). An Embodied Computational Model of Social Referencing. Proc of the 14th IEEE 
International Symposium in Robot and Human Interactive Communication, Workshop, 591-598. 
2 YouTube (2020). BBC’s Horizon. Leonardo Robot – isn’t this the cutest robot ever? 
<https://www.youtube.com/watch?v=ilmDN2e_Flc> (2020, серпень, 13). 
3 Miwa H. (2001). Robot Personality based on Equations of Emotion defined in the 3D Mental Space.  
Proc. of IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2602-2607. 
4 Hall, E. (1996). Hidden Dimension. Doubleday Publishin,. ІSBN 0-385-08476-5. 
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виражає, визначається як взаємозв’язок між емоційним станом робота та фактичною поведінкою 
робота. Емоції представлені тривимірним відображенням, що залежать від векторів: «Активність», 
«Задоволення» і «Впевненість». 

Застосовуючи модель Міва до робота, дослідники зберігають відображення тривимірної моделі 
відображення емоцій і визначають конкретні відносини, що формують особистість сприйняття і 
вираження робота. Щоб побудувати ці відносини, вони розглядають набір стимулів і поведінки. 
Оскільки відстань між роботом і людиною-агентом є критичним аспектом у взаємодії і спілкуванні 
людини з роботом, в поточній реалізації дослідники мають справу з візуальними стимулами, і 
зокрема з більш прийнятною відстанню від візуально ідентифікованого об’єкта, утримуваного 
людиною. Чуттєва особистість базується на теорії особистого простору Едварда Холла1. Якщо об’єкт 
далеко, «приємність» зменшується. Якщо об’єкт наближається і потрапляє на область в межах 
450 [мм] та 750 [мм] відстань, «приємність» збільшується, тоді як якщо об’єкт ближче 450 [мм] 
«активація» збільшується. 

Що стосується поведінки, дослідники токійського університету Т. Кіші, Н. Ендо та ін., 
інтегрували три основні дії: візуальне відстеження, рухливість та вираження емоцій. Зокрема, вони 
розширили алгоритм візуального відстеження для двоногих роботів, запропонований у їх попередній 
роботі2, де в основному кут зору, поворот голови, шиї та талії обчислюються спочатку відповідно 
до сприйнятого відносного напрямку об’єкта, що відстежується; а потім регулювався кут нахилу та 
повороту ступенів залежно від відстані та відносного кута об’єкта. У теперішній реалізації відносна 
відстань і кут нахилу об’єкта інтерпретуються через чутливу особистість, впливаючи на емоційний 
стан робота. Потім особистість, що виражає генерує міміку обличчя, рухи рук та бажану відстань від 
цільового об’єкта залежно від емоції. Нарешті, траєкторія ходьби формується на основі цільової 
відстані, і робот виконує ходьбу. Робот також висловлює свої емоції обличчям і руками, 
використовуючи заздалегідь визначені зразки для кожної емоції. (Зразки були надані професійним 
актором в межах дослідження). Емоційні вирази обличчя та верхньої частини тіла мають високі 
показники розпізнавання за висновками опитування фокус-груп. 

Отже, моделювання роботів, які здатні відображати емоції вже реальність. Численні теоретичні 
доробки сприяли віднайденню найефективнішої (на сьогодні) моделі, якими послуговуються 
розробники для втілення своїх задумів. Найближче, з широко відомих течій, підійшов енактивізм 
з його ідеями втілених дій. Так, роботи зараз мають обмежений спектр вираження емоцій і задається 
він детальним програмуванням у відповідь на зовнішні подразники, будь то тон голосу, або відстань 
до об’єкта. Але це тільки перші, і варто відмітити, дуже вдалі кроки на шляху до створення 
повноцінної технологічної форми життя. І не варто перейматися на рахунок того, що це 
не «справжні», а запрограмовані переживання. Насправді у живих істот переживання також 
«запрограмовані», як відповідь на подразники з навколишнього середовища, просто більш 
деталізовані та через швидкість реакцій – майже не помітні у процесі обробки. Але «програма» 
біологічна, або технологічна залишається аналогічною і тільки питання часу, коли «вони» стануть 
такими ж розвинутими як «ми». Тим більше, наділення роботів емоціями сприятиме їх кращій 
адаптації у соціальному середовищі (де, вони, до речі, вже функціонують) і більшій адекватності 
поведінки. Позбавить скептиків, що бояться «холодних бездушних машин» їх основного побоювання, 
адже з емоціями роботи перестануть бути холодними і бездушними. 

І наостанок, варто зазначити, що емоції можливо змоделювати лише у фізичного робота, тобто 
такого, що має тіло. Адже без тіла – немає досвіду, немає реакцій. І неможливо буде сконструювати 
форму життя зі свідомістю. Але саме розробники емоційних роботів ідуть тут у правильному 
напрямку. 
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Today, the role of cities is growing sharply due to migration processes both in Ukraine and in the 
world. For socio‐philosophical analysis, it is important to understand what tactics a person chooses 
in  the city and how other citizens  follow this  tactic, why as a  result of  the clash of  indigenous 
peoples  and  migrants  ("new  citizens")  "conflict"  is  born  and  problems  arise  related  to  the 
relationship between them. The article pays special attention to the definitions of "urban identity" 
and  "migration",  the  formation,  functions  and  translation  of  urban  identity,  as  well  as  the 
problems that arise in connection with migration to cities. The study also analyzes the components 
of special programs for indigenous peoples and migrants, considers their structure and examples 
of the use of these components in the cities of Ukraine. 
Keywords: city, urban identity, urban community, city image, migration, citizens, migrants, 
assimilation. 

Сучасна цивілізація стикається з безліччю процесів, ситуацій, проблем – викликів, серед яких 
радикальна трансформація образу міст, їх сутності, функцій. Ці процеси змін створюють конфлікти, 
які потребують рішення. 

Роль міст в Україні різко зростає в зв’язку з міграційними процесами. Отже, виникають 
проблеми, пов’язані з відносинами між корінним населенням і мігрантами. 

Якщо ще М. Вебер трактував місто як «замкнуте поселення»1, хоча й відносно, то вже в наші 
дні місто можна розглядати як систему, «організм», який постійно розвивається і змінюється. 
«Замкнуте поселення» формувало «сталість» міської ідентичності, проте в наші дні такі внутрішні 
процеси, як розширення міст, зміна простору та вигляду міста, або такі зовнішні процеси, як 
глобалізація та міграція, заважають цій «постійності». 

Чи можна в XXI столітті називати міста «замкнутими (хоч і відносно) поселеннями» («Замкнуте 
поселення» – визначення терміну «місто» М. Вебера)2? Вважаючи, що містяни формують місто та 
з позиції постійних змін в населенні міста – відповідь «ні». Постійні жителі міста зберігають правила, 
традиції та цінності міста. Ті ж, хто мігрували до міст, поступово можуть прийняти ці правила, 
традиції та цінності. Процеси розуміння людьми себе містянами конкретного міста і прийняття 
в спільність містян нових людей («посвячення» в містяни») можна розглядати в рамках феномену 
міської ідентичності. 

Для соціально-філософського аналізу важливо зрозуміти яку тактику поведінки вибирає 
людина в просторі міста і чому інші містяни дотримуються даної тактики? Також в результаті 
зіткнення корінного населення та мігрантів ("нових містян") "народжується" конфлікт і, отже, 
потрібне рішення цього конфлікту. 

Ми вважаємо, що саме міграція має вплив на формування міської ідентичності, але на ці 
процеси майже не звертають уваги дослідники, зокрема, філософи. Мета нашого дослідження полягає 
в розкритті процесу впливу міграції на міську ідентичність. 

 
1 Вебер, М. (2017). Город. Москва: Strelka Press, 251. 
2 Там само. 
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У розпорядженні дослідника сьогодні безліч робіт про «місто», які представлені з різних точок 
зору. Проблема міської ідентичності активно досліджується як українськими, так і зарубіжними 
вченими. Однак, досліджень, присвячених впливу міграції на міську ідентичність, не так багато. 
Згадати можна тільки статтю Озеріної А. О. «Міська ідентичність як соціально-психологічний 
феномен»1. 

Витоки проблеми міської ідентичності можна виявити ще в класичних філософських роботах 
про міста-держави – утопії. Вже в роботах Платона, Арістотеля, Т. Мора, Т. Кампанелли можна 
знайти опис відношення громадян до свого полісу, але проблематика міської ідентичності ще 
не сформувалася. 

Але вже сьогодні тема міської ідентичності активно вивчається. Можна виділити таких 
українських дослідників, як Мусієздов О. О., Карповець М. В., Тихомірова Ф. А. Також особливу 
увагу до теми міської ідентичності привертають такі зарубіжні вчені, як Антонова Н. Л., Гаврилова 
Н. М., Дягілєва Н. С., Федотова Н. Г., Озеріна А. О., Хохрін Є. В. та інші. Витоки проблеми міграції 
в містах можна знайти в роботах Чиказької соціологічної школи. Особливу увагу місту, міграції, 
особливостям міського способу життя приділяють представники її школи: Р. Парк, Л. Вірт, 
Е. Берджесс. 

Окремо варто відзначити проект «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста 
в індустріальну и постіндустріальну добу», що розробляється на базі Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Одне із завдань цього проекту полягає в дослідженні міських 
ідентичностей, аналізі конфліктних зон, засобах діалогу та інше2. 

Незважаючи на наявність широкої теоретичної бази, на сьогодні майже відсутні дослідження, 
присвячені проблемам взаємодії міста та міграційних процесів. Ми зробимо спробу розглянути ці 
теми в синтезі. І ця лакуна надає додаткової актуальності нашому аналізу. 

Міська ідентичність. 
Термін «ідентичність» – термін ХХ століття, що належить психологу і філософу У. Джеймсу, і 

поширений теоретиком постфрейдізма Еріком Еріксоном3. Е. Еріксон спочатку розглядає 
«ідентичність» в понятті «кризи ідентичності», втрату «его-ідентичності» у людей, які брали участь 
у війні: під час війни ці люди «... втратили відчуття тотожності особистості»4. Простіше кажучи, 
«ідентичність» – це ототожнення себе з ким-небудь або чим-небудь, відчуття себе частиною будь-
якої групи. 

Найточніше, на наш погляд, визначення терміну «міська ідентичність», пропонує 
Антонова Н. Л.: міська ідентичність трактується як ідентифікація людини з іншими містянами, 
з соціальними групами, які знаходяться і розвиваються в просторі міста; міська ідентичність як 
фундамент для формування і розвитку міської спільноти і як фактор підвищення якості життя 
в місті5. 

Дослідниця Озеріна А. О. вважає, що міська ідентичність може розглядатися як компонент 
соціальної ідентичності, і межує з проблемами колективної ідентичності, регіональної ідентичності, 
територіальної ідентичності, локальної ідентичності6. 

Розмежуємо формування, транслювання та функції міської ідентичності. 

 
1 Озерина, А. А. (2016). Городская идентичность как социально-психологический феномен. Вестник ВГУ. 
Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии, 4 <https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/ 
200-vestnik-volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/ 
1014-ozerina-a-a-gorodskaya-identichnost-kak-sotsialno-psikhologicheskij-fenomen> (2020, серпень, 18). 
2 ХНУ ім. В. Н. Каразіна (2020). Проект «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста 
в індустріальну і постіндустріальну добу». Харків. 
3 Гальчук, Д. С. (2017). Понятие «идентичность личности». <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-
identichnost-lichnosti> (2020, серпень, 18). 
4 Эриксон, Э. (2018). Кризис идентичности в автобиографической перспективе. Личность и культура. 
<https://iphras.ru/uplfile/reznik/sovet/bibl/1/Erikson1.pdf> (2020, серпень, 18). 
5 Антонова, Н. Л. (2020). Маркеры городской идентичности. Журнал «Общество: социология, психология, 
педагогика». <https://www.researchgate.net/publication/336378231_Markery_gorodskoj_identicnosti> 
(2020, серпень, 18). 
6 Озерина, А. А. (2016). Городская идентичность как социально-психологический феномен. Вестник ВГУ. 
Философия. Социология и социальные технологии, 4 <https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/200-vestnik-
volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/1014-ozerina-a-a-
gorodskaya-identichnost-kak-sotsialno-psikhologicheskij-fenomen> (2020, серпень, 18). 
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Дослідники Гаврилова Н. І.1 та Дягілєва Н. С.2 пропонують такі чинники (причини формування) 
міської ідентичності: у Гаврилової Н. І. – 1) образ міста; 2) «вкоріненість» жителів; 3) структура міської 
спільноти; 4) згуртованість міської громади; у Дягілевої Н. С. – 5) соціальна взаємодія; 6) стабільні 
фактори – місце розташування міста, клімат, історія; 7) мінливі фактори – розмір міста, населення 
(кількість), зовнішній вигляд, добробут жителів, культурні традиції місцевої громади; 8) символічні 
чинники – міська символіка, політичний клімат, культурні коди поведінки жителів, знакові події і 
особистості, мода на конкретні товари і послуги, характер комунікацій всередині спільноти. 

Також дослідники Озеріна А. О.3, Антонова Н. Л.4, Гаврилова Н. І.5, 
Хохрін Є. В.6, Дягілєва Н. С.7 виділяють ознаки (транслятори / маркери), які демонструють 

наявність сформованої міської ідентичності: у Озеріної А. О. – 1) соціальна приналежність; 
2) структурованість; 3) спільне конструювання реальності міста; у Антонової Н. Л. – 4) соціальні 
зв’язки; 5) системи взаємодій з родичами і друзями; 6) історичні будівлі, нові архітектурні споруди, 
арт-об’єкти; у Гаврілової Н. І. –7) участь жителів у житті міста; 8) демонстрація приналежності 
до міської спільноти; у Хохріна Є. В. і Смолькова С. А. – 9) образ міста; 10) місцеві міфи; 11) традиції; 
12) компоненти культурного ландшафту (пам’ятники, свята, фестивалі, міські знаки і символи); 
у Дягілевої Н. С. – 13) демонстрація типових моделей поведінки і способу життя містян; 
14) демонстрація приналежності до міської або локальної спільноти; 15) відтворення міфів та історій; 
16) використання лексики та топонімів; 17) дотримання традицій; 18) розуміння унікальності міста; 
19) позитивне сприйняття міста; 20) згуртованість міської громади; 21) практичні дії містян, 
спрямовані на розвиток міста (потенціал ідентичності). Треба зазначити, що ці результати ще 
потребують систематизації та упорядкування. 

На основі причин і ознак ми пропонуємо розділити функції міської ідентичності на наступні: 
1) збереження і передача пам’яті (традицій); 2) згуртування міських жителів; 3) поліпшення якості життя 
в місті, а також зовнішнього вигляду міста; 4) підтримання або ж створення позитивного іміджу міста. 

Мусієздов О. О.8, Федотова Н.Г.9, Зорич О.О.10 відзначають, що одним з найважливіших 
компонентів у передачі та збереженні міської ідентичності є пам’ять. Пам’ять як сполучна ланка між 

 
1 Гаврилова, Н. И. (2020). Проблема формирования и воспроизводства городской идентичности жителей 
крупного российского города (на примере г. Иркутска): результаты социологического исследования. 
Евразийское научное объединение. <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Anchutina-Arina-
Evgenevna.pdf> (2020, серпень, 18). 
2 Дягилева, Н. С. (2013). Теоретические аспекты городской идентичности. Брендинг малых и средних городов 
России: опыт, проблемы, перспективы, 54-59. 
3 Озерина, А. А. (2016). Городская идентичность как социально-психологический феномен. Вестник ВГУ. 
Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. №4 <https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-
ru/200-vestnik-volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/ 
1014-ozerina-a-a-gorodskaya-identichnost-kak-sotsialno-psikhologicheskij-fenomen> (2020, серпень, 18). 
4 Антонова, Н. Л. (2020). Маркеры городской идентичности. Журнал «Общество: социология, психология, 
педагогика». <https://www.researchgate.net/publication/336378231_Markery_gorodskoj_identicnosti> 
(2020, серпень, 18). 
5 Гаврилова, Н. И. (2020). Проблема формирования и воспроизводства городской идентичности жителей 
крупного российского города (на примере г. Иркутска): результаты социологического исследования. 
Евразийское научное объединение. <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Anchutina-Arina-
Evgenevna.pdf> (2020, серпень, 18). 
6 Хохрин, Е. В., Смольков, С. А. (2019). Механизмы формирования городской идентичности урбанизированных 
территорий. Баландинские чтения, 14., 171-175. <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-
gorodskoy-identichnosti-urbanizirovannyh-territoriy> (2020, серпень, 18). 
7 Дягилева, Н. С. (2013). Теоретические аспекты городской идентичности. Брендинг малых и средних городов 
России: опыт, проблемы, перспективы, 54-59. 
8 Мусієздов, О. О. (2015). Пам’ять та міська ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції уявлених 
спільнот. Вісник Львівського університету. Серія: Соціологія, 9, 57-66. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ 
irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN= 
1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL.A=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2015_9_7> 
(2020, червень. 05). 
9 Федотова, Н. Г. (2016). Городская идентичность как конкурентное преимущество территории. Ярославский 
педагогический вестник, Ярославль, 372-377. 
10 Зорич, О. О. (2020). Міська ідентичність крізь призму політики пам’яті (на прикладі міста Полтава). Наукові 
записки ІПіЕНД. Підсерія: «Курасівські читання». Київ, 2, 177-187. 
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містом і культурою1, містом і спільнотою2. За допомогою «пам’ятання»3 відбувається конструювання 
міської ідентичності. 

Можна вважати, що саме на основі «пам’ятання» – передача традицій, дотримання звичаїв, 
знання історії міста, використання «міської мови», прийняття культурної та архітектурної спадщини – 
відбувається згуртування міських жителів в єдину міську спільноту. 

Надалі міська спільнота, об’єднана єдиними прагненнями, сприяє розвитку міста, окремих 
міських галузей, докладає зусиль до підвищення якості життя в місті для містян. 

Федотова Н.Г. в дослідженні акцентує увагу на тому, що міська ідентичність виступає як «засіб 
формування символічного капіталу міста, що дозволяє залучати ресурси і конкурувати з іншими 
містами»4, а Озеріна А.А. зазначає, що «розуміння особливостей та формування міської спільноти 
дозволяє визначити стратегію розвитку і просування інтересів та маркетингу міста»5. Виходячи з тез 
вищенаведених авторів, можна припустити, що міська ідентичність функціонує «між містянами» та 
може сприяти розвитку іміджу міста. 

Розглянувши поняття міської ідентичності перейдемо до дослідження міграційних процесів та 
їх впливу на розвиток міської ідентичності. 

Міграція. 
Як зазначає у своєму дослідженні Побулавець Н. Л., «міграція» – це соціально-економічне 

явище; територіальне переміщення населення з метою зміни місця проживання або зміни місця 
роботи; переміщення людей між країнами, регіонами, містами і т.д.6. 

Представники Чиказької школи соціології – Р. Парк і Л. Вірт – одні з перших дослідників, яких 
зацікавила проблема корінного населення міста і мігрантів, які приїхали на постійне проживання. 
Р. Парк відзначає, що «міграція народів перетворилася в мобільність індивідів» і «міграція 
не тотожна переміщенню»7; міграція – це «зміна місця проживання і руйнування домашніх зв’язків»8. 
Р. Парка цікавить «не зв’язок людини з землею, на якій вона живе, а її зв’язок з іншими людьми»9. 

Розглянемо вплив міграції на формування міської ідентичності на прикладі України. У наш час 
ми спостерігаємо активні міграційні процеси в Україні на різних рівнях: 1) жителі сільської 
місцевості та малих населених пунктів прагнуть переїхати до міст; 2) жителі провінційних міст 
прагнуть переїхати до великих міст та столиці; 3) і жителі сільської місцевості, і жителі міст прагнуть 
виїхати за межі країни. Головні причини: економічні та соціально-політичні. Наприклад, в рамках 
проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну и 
постіндустріальну добу»10 було зафіксовано, що ті люди, які народилися в Запоріжжі, однак згодом 
вирішили змінити місце проживання, вибирають для нового місця мешкання в Україні такі міста як 

 
1 Федотова, Н. Г. (2016). Городская идентичность как конкурентное преимущество территории. Ярославский 
педагогический вестник, Ярославль, 372-377. 
2 Мусієздов, О. О. (2015). Пам’ять та міська ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції уявлених 
спільнот. Вісник Львівського університету. Серія: Соціологія. Вип. 9, 57-66. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ 
cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR= 
20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL.A=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2015_9_7> 
(2020, червень. 05). 
3 Федотова, Н. Г. (2016). Городская идентичность как конкурентное преимущество территории.  
Ярославский педагогический вестник, Ярославль, 372-377. 
4 Там само. 
5 Озерина, А. А. (2016). Городская идентичность как социально-психологический феномен. Вестник ВГУ. 
Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии, 4 <https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/ 
200-vestnik-volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/ 
1014-ozerina-a-a-gorodskaya-identichnost-kak-sotsialno-psikhologicheskij-fenomen> (2020, серпень, 18). 
6 Побулавець, Н. Л. (2014). Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція». Соціально-трудові 
відносини: теорія та практика, 1, 373-377. 
7 Парк, Р. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок. 
Социологическое обозрение, 1, 5, 11-21. 
8 Там само. 
9 Там само. 
10 Науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи Запоріжжя» (2018). 
«Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу», 
за підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського 
університету (Едмонтон, Канада). (28-30.11.2018), м. Запоріжжя. 
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Дніпро, Харків (одні з найбільших міст України) та Київ (столиця). Варто зазначити, що ті місця, які 
залишили запоріжці, заповнюють люди, які приїхали з сіл або населених пунктів Запорізької області. 
Спостерігається відтік населення України в інші держави, по-перше, в Польщу, Іспанію, Італію, 
Росію, Німеччину, в той же час, з перерахованих держав також переїжджає корінне населення1. 

Хаотичний характер міграційних процесів показує себе в реаліях міста. Корінне населення 
покидає місто, отже, місто втрачає тих, хто транслює через себе зовнішні (образ/імідж міста) та 
внутрішні (міська ідентичність, міська спільнота) прояви міста. Місто як магніт притягує нових 
жителів. 

Треба вказати, що ми не можемо говорити про руйнування міської ідентичності внаслідок 
поселення нових жителів у місті. Але можна розглядати реалізацію опозиції «Свій – Чужий» 
на прикладі відносин між корінними жителями міста і «чужими» людьми (тобто «новими людьми» 
в місті). Учень Р. Парка Л. Вірт в дослідженні «Відмінності між «сільським» і «міським»2 вказує на те, 
що «місто просочилося в сільську місцевість»3, а «міські образи життя в якихось аспектах увібрали 
в себе сільські впливи»4. Такі процеси чітко демонструють історії різних міст України, точніше історії 
розвитку міських територій. Так, в процесі розширення територій міст до їх центральних частин 
(«старе місто») були додані околиці, які демонстрували «сільський спосіб життя», але сьогодні є 
повноправними районами міст (наприклад, селище Котовського та селище Таїрова в Одесі). Крім 
неміського населення на постійне місце проживання переїжджають жителі інших міст, які 
репрезентують особливості їх «малої батьківщини». У роботі «Сучасне суспільство» Р. Парк5 вважає, 
що «міграція і мобільність ...– це переривання існуючої соціальної рутини або розрив з традицією і 
звичаєм, а тому ... входять до числа найважливіших причин соціальних змін»6. Тобто, потенційно, 
люди, які мігрують до конкретного міста, здійснюють розрив з попередніми місцями проживання, 
асимілюються і поступово, приймаючи правила та традиції міста, вивчаючи історію міста і поведінку 
містян конкретного міста, «набувають» міську ідентичність. Хоча це не так, і багато «нових 
мешканців» так і залишаються «чужими»; але, якщо «чужі» в результаті конкретного проміжку часу, 
історичного епізоду або економічних процесів (наприклад, в результаті військових дій або 
погіршення економічної ситуації) масово починають жити в місті, то відповідно змінюється і 
сприйняття містянами свого міста, так як формується «нове» і «чужорідне». Це «нове» і «чужорідне» 
може відображатися в людині через його поведінку, мову, релігію, неприйняття тих чи інших міських 
правил і традицій і т.д. 

Окремо представники Чиказької школи згадують сезонний тип міграції. Можна припустити, що 
в разі такого типу міграції, людина зберігає свою приналежність до «малої батьківщини» і майже 
не трансформує те місце, де тимчасово працює. 

Р. Парк акцентує увагу на проблемі асиміляції, в якій беруть участь дві групи – корінні жителі 
і дорослі мігранти7. На думку Озеріної А. О., «інтеграція міської спільноти на підставі сформованої 
позитивної міської ідентичності дозволяє знизити значимість етнічних, релігійних та соціальних 
бар’єрів, а також підвищити відчуття задоволеності життям містян»8; дослідниця пропонує міській 
владі розробляти програми для корінного населення та мігрантів, в основі яких – використання 
особливостей міських ідентичностей. 

 

 
1 Дранник, А. (2020). Массовая эмиграция. Куда бегут украинцы? <https://vesti.ua/strana/289675-massovaja-
emihratsija-kuda-behut-ukraintsy> (2020, серпень, 18). 
2 Вирт, Л. (2005). Различия между «сельским» и «городским». Избранные работы по социологии. Сборник 
переводов РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел социологии и 
социальной психологии. Москва, 132-138. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Парк, Р. (2011). Современное общество. Избранные очерки: Сб. переводов РАН ИНИОН. Центр социал. 
научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии. Москва, 180-200 
6 Там само. 
7 Парк, Р. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок. 
Социологическое обозрение, 1, 5, 11-21. 
8 Озерина, А. А. (2016). Городская идентичность как социально-психологический феномен. Вестник ВГУ. 
Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии, 4 <https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/ 
200-vestnik-volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/ 
1014-ozerina-a-a-gorodskaya-identichnost-kak-sotsialno-psikhologicheskij-fenomen> (2020, серпень, 18). 
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Що стосується розвитку досліджень міських ідентичностей в Україні, то це має привести 
до вирішення різних конфліктів, які трапляються у зв’язку з міграційними процесами. На думку 
дослідників, розробка спеціальних програм для корінного населення та тих, хто прагне жити в місті, 
може вирішити проблеми, які можуть бути у відносинах між цими двома групами та в їх відношенні 
до міста1. Ці програми можуть містити в собі наступні компоненти: освітній (наприклад, уроки 
з історії міста в навчальних установах різних рівнів), культурний (наприклад, залучення учнів та 
трудового населення до культурного життя міста – відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв і т.д.), 
інформаційний (наприклад, проведення екскурсійних прогулянок по місту та регіону для корінних 
містян), спортивний (наприклад, проведення марафонів, присвячених міським пам’ятним датам) і т.д. 
Це ще не всі потенційні компоненти, але їх виконання допоможе залучити до життя міста нових 
жителів, простіше пройти період адаптації, зрозуміти правила, традиції та цінності містян і міста. 
Проілюструємо використання даних компонентів на прикладі конкретного міста. Так, в Одесі такі 
компоненти вже реалізуються: освітній – в програмі одеських шкіл є предмет з історії міста; 
культурний – працівники державних установ та навчальних закладів отримують квитки на різні 
культурні заходи, що проводяться в місті; інформаційний – для містян проводять екскурсійні 
прогулянки, на яких розповідають про історію, культуру, архітектуру Одеси і життя знаменитих 
одеситів та людей, що жили в Одесі; спортивний – в Одесі щорічно проводяться марафони, 
наприклад, до дня Визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. 

Крім участі у подібних програмах, самі міста можуть працювати над створенням позитивного 
іміджу міста, формувати почуття гордості у корінного населення за місто, його представників та 
створювати образ бажаного потенційного місця проживання для мігрантів, базуючись на характері та 
особливостях міської ідентичності. 

Підводячи підсумки зазначимо, що міська ідентичність – це тема міждисциплінарних 
досліджень. На сьогодні існують різні трактування щодо поняття «міська ідентичність», виділяються 
різноманітні причини формування, ознаки та функції міської ідентичності, однак отримані результати 
ще вимагають систематизації і структуризації. Особливе значення в контексті міської ідентичності 
набувають міграційні процеси, які можна розглядати як імпульс щодо розвитку міської ідентичності 
та удосконалення іміджу міста. Дослідження за темою «міська ідентичність» дозволять 
використовувати отриманні знання для формування міських соціальних програм, базуючись 
на особливостях кожного конкретного міста. 

References: 

1. Antonova, N. L. (2019). Markery gorodskoj identichnosti [Urban identity markers]. Obshhestvo: sociologija, 
psihologija, pedagogika [Society: Sociology, Psychology, Pedagogy]. doi: 
https://www.researchgate.net/publication/336378231_Markery_gorodskoj_identicnosti [in Russian]. 

2. Djagileva, N. S. (2013). Teoreticheskie aspekty gorodskoj identichnosti [Theoretical aspects of urban identity]. 
Brending malyh i srednih gorodov Rossii: opyt, problemy, perspektivy [Branding of small and medium-sized cities 
in Russia: experience, problems, prospects], 54-59. [in Russian]. 

3. Drannik, A. Massovaja jemigracija. Kuda begut ukraincy? [Mass emigration. Where are the Ukrainians fleeing?]. 
VESTI.UA. doi: https://vesti.ua/strana/289675-massovaja-emihratsija-kuda-behut-ukraintsy [in Russian]. 
(2018, May, 22). 

4. Fedotova, N. G. (2016). Gorodskaja identichnost’ kak konkurentnoe preimushhestvo territorii [Urban identity 
as a competitive advantage of the territory]. Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Journal] 
Jaroslavl, 372-377. [in Russian]. 

5. Galchuk, D. S. (2017). Ponjatie "identichnost’ lichnosti" [The concept of "personality identity"]. Vestnik 
Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal Buryat State University], 5. [in Russian]. 

6. Gavrilova, N. I. (2020). Problema formirovanija i vosproizvodstva gorodskoj identichnosti zhitelej krupnogo 
rossijskogo goroda (na primere g. Irkutska): rezul’taty sociologicheskogo issledovanija [The problem of the formation 
and reproduction of urban identity of residents of a large Russian city (on the example of the city of Irkutsk): 
results of a sociological study]. Evrazijskoe nauchnoe obedinenie [Eurasian Scientific Association].  
doi: <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Anchutina-Arina-Evgenevna.pdf> (2020, August, 18). 
[in Russian]. 

7. Hohrin, E. V., Smolkov, S. A. (2019). Mehanizmy formirovanija gorodskoj identichnosti urbanizirovannyh 
territorij [Mechanisms for the formation of urban identity in urbanized areas]. Balandinskie chtenija [Balandinskie 
readings], 19, 171-175. doi: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-gorodskoy-identichnosti-
urbanizirovannyh-territoriy [in Russian]. 

 
1 Там само.  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 143

8. Jerikson, Je. (2018). Krizis identichnosti v avtobiograficheskoj perspektive [Identity Crisis in an Autobiographical 
Perspective]. Lichnost i kultura [Personality and culture]. doi: 
https://iphras.ru/uplfile/reznik/sovet/bibl/1/Erikson1.pdf [in Russian]. 

9. Musiiezdov, O. O. (2015). Pam’iat ta miska identychnist: sproby poiednannia u konteksti kontseptsii uiavlenykh 
spilnot [Memory and Urban Identity: Attempts to connect in the context of the concept of imaginary communities]. 
Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Sotsiolohiia [Journal of Lviv University. Series: Sociology], 9. doi: 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21ST
N=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2015_9_7 
[in Ukrainian]. 

10. Naukovyi seminar «Urbanistychni studii v Ukraini: miskyi prostir ta symvolichni obrazy Zaporizhzhia» (2018). 
«Praktyky samoreprezentatsii bahatonatsionalnoho mista v industrialnu i postindustrialnu dobu», za pidtrymky 
Prohramy imeni Kovalskykh Kanadskoho instytutu ukrainskykh studii Albertskoho universytetu [Scientific seminar 
"Urban Studies in Ukraine: Urban Space and Symbolic Images of Zaporizhia" in the framework of the research 
project "Practices of self-representation of a multinational city in the industrial and post-industrial era", supported 
by the Kowalski Program of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta], Edmonton, 
Kanada. (28-30.11.2018). Zaporizhzhia. doi: http://historiography.univer.kharkov.ua/praktiki-samoreprezentatsii-
bagatonatsionalnogo-mista.html [in Ukrainian]. 

11. Ozerina, A. A. (2016). Gorodskaja identichnost’ kak social’no-psihologicheskij fenomen [Urban identity  
as a socio-psychological phenomenon]. Vestnik VGU. Serija 7. Filosofija. Sociologija i social’nye tehnologii 
[Voronezh State University Journal. Series 7. Philosophy. Sociology and social technologies], 4.  
doi: https://psst.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/200-vestnik-volgu-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-
sotsialnye-tekhnologii-2016-4-34/nauchnye-soobshcheniya/1014-ozerina-a-a-gorodskaya-identichnost-kak-
sotsialno-psikhologicheskij-fenomen [in Russian]. 

12. Park, R. (2006). Gorodskoe soobshhestvo kak prostranstvennaja konfiguracija i moral’nyj porjadok [Urban 
community as spatial configuration and moral order]. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological Review Journal], 
1, 11-21. [in Russian]. 

13. Park, R. (2011). Sovremennoe obshhestvo [Modern society]. Izbrannye ocherki: Sb. perevodov 1 RAN. INION. 
Centr socialno nauchnich i informacijnich issledovanij. Otd. sociologii i social. Psihologii [Selected Essays: 
Collection of Translations of the RAS, Center for Social Scientific and Information Research], 180-200. 
[in Russian]. 

14. Pobulavets, N. L. (2014). Kontseptualni pidkhody do definitsii poniattia «mihratsiia» [Conceptual approaches 
to the definition of the concept of "migration"]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social and labor 
relations: theory and practice], 1, 373-376. doi: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 
I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C2
1COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=stvttp_2014_1_62 [In Ukrainian]. 

15. Veber, M. (2017). Gorod [City]. Moscow: Strelka Press. [Publisher Strelka Press]. [in Russian]. 
16. Virt, L. (2005). Razlichija mezhdu «sel’skim» i «gorodskim [Differences between "rural" and "urban"]. Izbrannye 

raboty po sociologii. Sbornik perevodov RAN INION., Centr social’nyh nauchno-informacionnyh issledovanij. 
Otdel sociologii i social’noj psihologii [Selected Essays: Collection of Translations of the RAS, Center for Social 
Scientific and Information Research], 132-138. [in Russian]. 

17. Zorych, O. O. (2020). Miska identychnist kriz pryzmu polityky pam’iati (na prykladi mista Poltava) [Urban 
identity through the prism of the politics of memory (on the example of the city of Poltava)]. Naukovi zapysky 
IPiEND. Pidseriia: «Kurasivski chytannia» [Scientific notes, Institute for Political and Ethnic Studies, Kurasivski 
readings], 2, 177-187. [in Ukrainian]. 

 
  



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 144

 

Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 
 

Časopis vychází čtyřkrát ročně. 
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné 

do dne 30. dubna.  
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné 

do dne 30. června. 
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné 

do dne 31. října. 
Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt 

publikováné do dne 31. prosince. 
Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc 

velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.  

 

Požadávky k rukopisům: 

Objem - 10–30 stranek. Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 
U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 
 
Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání. 
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce. 
Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 
 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American 

Psychological Association). 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava 

v samostatném souboru/dokumentu). 
 
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s 

účelem tisku a zveřejnění. 
 
 

Adresa pro korespondenci: 
E-mail: publications@ephd.cz 

Web: http://ephd.cz 
 

Adresa: 
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 



  EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 145

 

PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ  
A LITERATURY DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE  

 
Všeobecná pravidla:  

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu 
literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA 
(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou 
(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 
nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.  

Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články 
v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách, 
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  
–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  
– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  
– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 
 
V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí 

v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  
Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  
– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  
– pro zdroje v ukrajinštině: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  
Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název 

web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je 
možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce 
nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.  

 
Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad 
odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).  
 
Monografie:  
Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 
to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575. 
Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 
to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter. [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]. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 146

Článek v časopise:  
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]. 
 
Teze a myšklenky konference: 
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]. 
 
Odkazy na web-stránky: 
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. 



  EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 147

<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).  
 
Archivní zdroje a rukopisy: 
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]. 
 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 148

 

Become a Contributor for the Journal 
 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE  
 

The Journal is issued 4 times per year. 
Articles for publication in the first issue of the Journal are accepted until April, 1 and will be published 

until April, 30. 
Articles for publication in the second issue of the Journal are accepted until June, 1 and will be 

published until June, 30. 
Articles for publication in the third issue of the Journal are accepted until October, 1 and will be 

published until October, 31. 
Articles for publication in the fourth issue of the Journal are accepted until December, 1 and will be 

published until December, 31. 
 

Requirements to manuscripts 

Page Limit is 10 – 30 pages (TNR, 14, interval – 1,5) 
The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 
For an article in any language, which is submitted to the Journal the following is required:  
– full first, middle and last name of an author, a title of an article, an abstract (700-900 characters) and 

keywords in English and in a language of an article; 
– complete information about an author; academic title, academic degree, position, and place 

of employment in English and in a language of an article; 
– footnotes are allowed, no endnotes. Footnotes should be given page by page in original language, that 

is not to be translated or transliterated; 
– usual list of bibliography is not required in the end of an article; 
– however, the list of cited and used in an article literature is additionally required in the end and 

should be given in Latinised form. All Cyrillic letters should be transliterated to Latin script. 
 
Page by page footnotes (with numeration on every page) should be performed by means of so called 

“automatic references” in MS WORD.  
Bibliography description of literature should be arranged in accordance with the agreements 

of the American Psychological Association (APA). The examples are given below. 
Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format 

(each image in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour 
printing is not available in the Journal. 

 
The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply 

with the aforementioned requirements. 
 
 

Address for service:  
E-mail: publications@ephd.cz 

Web: http://ephd.cz 
 

Mailing Address:  
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 



  EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 149

RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. 
For more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not 
translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 
recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– publisher's imprint information in English. 
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name 

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]. 
 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 150

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. 



  EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2020 

 151

<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]. 
 

 




