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SOCIAL, POLITICAL AND MILITARY HISTORY 

DOI: 10.46340/ephd.2021.7.3.1 

Artem Bezshkurenko 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6329-6633 
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 
Kropyvnytskyi, Ukraine 

THE CERTAIN ASPECTS OF O. M. PASHUTIN’S 

ACTIVITY AS THE MAYOR OF YELYSAVETHRAD 

(1878-1880) 

Артем Безшкуренко 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет  
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. ПАШУТІНА 

НА ПОСАДІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЄЛИСАВЕТГРАДА  

(1878-1880 рр.) 

The purpose of the publication is to research the process of electing a member  
of the Yelysavethrad City Council Oleksandr Mykolaiovych Pashutin to the position of mayor of 
Yelysavethrad and the analysis of certain aspects of his activities during the first two years of being 
the head of the city public administration. Also, the aim of the research is to determine the role 
of O. M. Pashutin in the process of accepting the positions that regulate the economic activity of 
the city and establish norms, according to which construction of new and reconstruction or repair 
of existing houses should take place; supervision over the observance of cleanliness on the streets, 
squares, boulevards; cleaning and arrangement of streets, sidewalks, parks, boulevards, gardens. 
The research methodology is based on the use of general scientific and special historical methods. 
The first category includes analysis, synthesis, generalization, and the second historical-systemic, 
historical-genetic, chronological methods. The scientific novelty consists of the complex study of 
previously unpublished normative documents adopted by the City Council, taking into account the 
necessity of development the city of Yelysavethrad as a district centre. The characteristic feature 
of such normative acts was the presence of positions, regulating the process of development and 
improvement of the city, as well as calling to strengthen the rates of infrastructure development 
of the city. The research makes it possible to make a conclusion about the importance of the 
activities of O. M. Pashutin as head of the city and his role as a head of Yelysavethrad public 
administration in 1878-1880. In the first years of his activity, he assisted to the acceptance of 
normative positions, that regulated the order of building the city, the process of maintaining the 
proper appearance of streets, sidewalks, squares, as well as creating the appearance of the city 
by rational use of existing areas to create parks, boulevards and gardens. 
Keywords: Yelysavethrad City Council, O. M. Pashutin, elections, deputies, mayor, city development. 

Постановка проблеми. Для історії міст Херсонської губернії другої половини ХІХ століття 
було характерним посилення економічного потенціалу завдяки розбудові залізничної мережі та 
зростанню ролі торгівлі у розвитку регіону. Також через зростання об’ємів промислового 
виробництва вдалося посилити позиції на внутрішньодержавних ринках. Ці та інші позитивні 
зрушення в економіці та промисловості вимагали ефективного управління не тільки в масштабах 
губернії, а й на рівні місцевого самоврядування. Однак процес діяльності органів громадського 
управління м. Єлисаветграда у питанні благоустрою міста, його розбудови та підтримки належного 
вигляду як повітового центру залишаються недостатньо висвітленими у наукових публікаціях. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей функціонування органів 

міського самоврядування м. Єлисаветграда та їх взаємодії з громадськістю і губернською 

адміністрацією, а також розвитку купецтва, як стану, що вплинув на розбудову міста, присвячені 

праці О. М. Марченка. Проблемні питання повсякденного життя містян Єлисаветградського повіту 

Херсонської губернії представлені в роботах С. І. Шевченка, О. В. Чорного. Дослідження 

В. М. Крижанівського спрямовані на визначення образу органів Єлисаветградського громадського 

управління шляхом вивчення місцевих періодичних видань. 

Основою джерельної бази статті стали журнали засідань Єлисаветградської міської думи 

за 1878 – 1880 роки. 

Метою роботи є дослідження особливостей виборчого процесу міського голови 

Єлисаветграда, що проходив на засіданні Міської думи у квітні 1879 року; вивчення нормативних 

документів, прийнятих у перші роки діяльності О. М. Пашутіна та їх вплив на подальший розвиток 

і благоустрій міста. 

Виклад основного матеріалу. На засіданні Міської думи 29 квітня 1878 року гласного 

О. М. Пашутіна було обрано міським головою Єлисаветграда. Розглянемо ситуацію, що склалася 

під час процесу виборів, оскільки вона показує особливості процедури обрання нового 

очільника міста. 

Кандидатами на посаду міського голови було висунуто таких гласних: О. М. Пашутін 

(33 голоси за його висування), С. К. Турчанов (діючий мер на час виборів, 9 голосів), А. І. Родкевич 

(4 голоси), С. П. Потоцький (3 голоси), Ф. Ф. Кірієвський (2 голоси), І. Н. Макеєв, Н. А. Браккер та 

А. Т. Акімов (по одному голосу кожен)1. Згідно з цими результатами попереднього голосування 

зібрання запропонувало балотуватися О. М. Пашутіну. Однак він відмовився, оскільки вважав, що 

не зможе повноцінно виконувати обов’язки міського голови, мотивуючи це наявністю великої 

кількості власних справ, які потребували частих від’їздів з міста. Ці справи були пов’язані з його 

комерційною діяльністю2, оскільки О. М. Пашутін належав до роду купців, які займалися 

торгівельною справою із середини XVIII ст., та брали активну участь у розвитку та управлінні містом 

у ХІХ ст. Сам О. М. Пашутін уперше був обраний гласним у 1871 році3. На цій посаді відзначився 

тим, що активно звертав увагу на неефективну витрату коштів із міського бюджету та акцентував 

на необхідності раціональніше використовувати наявні ресурси, що знаходилися під контролем 

органів місцевої влади. Така публічна позиція посприяла утвердженню думки про високий потенціал 

О. М. Пашутіна як керівника сфери господарської діяльності міста. 

Гласні неоднозначно зустріли відмову Олександра Миколайовича висунути свою кандидатуру 

на посаду мера. Тому після тривалих обговорень і наполягань депутатів Пашутін змінив свою думку 

та вирішив балотуватися на посаду очільника міста, але за однієї умови – зібрання мало розглянути 

можливість вирішення питання С. К. Турчанова, яке полягало у наявності боргу, який треба було 

погасити. Ця ситуація вирішилась наступним чином: розглянувши прохання, зібрання в особі 

гласного А. І. Родкевича наголосило на необхідності створення комісії для пошуку коштів для 

допомоги діючому меру. Після цього виступу було проведено голосування, за результатами якого 

новим міським головою було обрано О. М. Пашутіна. Рішення було неодностайним, голоси 

розподілились відповідно 50 «за», 5 «проти». 

О. М. Пашутін уперше займав посаду міського голови до 13 червня 1880 року, відповідно 

до «Міського положення» 1870 року4. Тут, серед іншого, визначено, що вибори мера проходять раз 

на чотири роки (стаття 94). Оскільки С. К. Турчанов був обраний на цю посаду 11 січня 1876 року5 

і не завершив чотирьохрічний термін, дозволялося обрати із числа гласних кандидата на заміну 

до часу проведення наступних виборів (стаття 83)6. 

 
1 Брейер, Л. К. (1905). Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы  

за 1871-1903 гг. Елисаветград: Типография М. А. Гольденберга, 1, 30-31. 
2 Марченко, О. М., Салтанова Н. П. (2012). Особливості розвитку купецтва в Єлисаветграді в XIX –  

початку XX ст. (на прикладі сім’ї Воїнових). Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки, 15, 295-307. 
3 Державний архів Кіровоградської області, Ф. 18. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 3-21.  
4 Полное собрание законов Российской империи (1873). Собрание. Санкт-Петербург: Тип. II отд. Е и В 

канцелярии, 2. Т. 45, отд. 1. №48498, 820-839. 
5 Державний архів Кіровоградської області, Ф. 18. Оп. 1. Спр. 539. Арк. 259. 
6 Полное собрание законов Российской империи (1873). Собрание. Санкт-Петербург: Тип. II отд. Е и В 

канцелярии, 2. Т. 45, отд. 1. №48498, 820-839. 
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Після обрання О. М. Пашутін висунув прохання про звільнення його від головування 

в сирітському суді, у зв’язку із чисельністю обов’язків, а також відмовився від жалування (платні) 

міського голови (яке на цьому ж засіданні було визначене у розмірі 2000 руб. на рік). Проте 

запропонував думі виділити йому певну непідзвітну суму на витрати, пов’язані із виконанням 

обов’язків мера та на непередбачувані витрати на потреби міського господарства. Міська дума 

виділила на вказані цілі кошти у розмірі 1500 руб. на рік1. 

Займаючи посаду міського голови, О. М. Пашутін мав певні обов’язки у сфері міського 

господарства. Їх перелік знаходимо в прийнятій Єлисаветградською міською думою інструкції, що 

регулювала діяльність громадського управління (вступила в дію 1 січня 1877 року). Зокрема, 

в частині «Інструкція міській управі»2, параграф 14, зазначається, що міський голова дбає про 

збереження порядку громадських інтересів по всіх галузях міського господарства, спостерігаючи як 

за діяльністю осіб, які займають виборні посади, так і службовців міського громадського управління. 

При виявленні недоліків чи недопрацювання в будь-якій сфері міського господарства та управління 

мер зобов’язаний розглянути ситуацію, що склалася, та вказати на виявлені порушення 

відповідальному службовцю управи, які той, у свою чергу, має виправити. Така норма напряму 

покладала відповідальність за контроль у господарській сфері на міського голову, однак й 

відповідальні за окремі напрямки господарської діяльності службовці не звільнялися від своїх 

обов’язків. У разі, якщо такі зауваження щодо роботи ігнорувалися чи службовець неефективно 

виконував свою роботу, після обговорення ситуації безпосередньо в самій управі дана інформація 

мала бути представлена на найближчому засіданні Міської думи. 

Також інструкцією передбачалося, що у випадках, які потребували негайного вирішення чи 

певної дії, міський голова мав право давати вказівки на виконання невідкладних справ членам управи 

навіть у питаннях, які потребували колегіального обговорення. Однак після цього він повинен був 

донести до відома управи (на найближчому засіданні) інформацію про видані ним розпорядження. 

Також документ передбачав беззаперечне виконання службовцями управи законних розпоряджень 

очільника міста. 

Зазначимо також, що інструкцією регулювалося питання безпосереднього контролю 

за отриманням заробітної плати працівниками управи. Міському голові, спільно з завідуючим 

окремою фінансовою частиною членом управи, дозволялося вирішувати питання видачі, визначених 

рамками кошторису або постановами думи та управи, окладів службовцям3. 

Серед іншого на очільника міста, як представника громадського управління м. Єлисаветграда, 

покладався обов’язок спілкуватися з представниками губернської влади. 

Одним із головних завдань О. М. Пашутіна на посаді очільника міста була розбудова 

Єлисаветграда як центрального міста однойменного повіту у складі Херсонської губернії. 

Благоустрій міста – важливий показник організованості та ефективності діяльності міського 

громадського управління. Стан зовнішнього вигляду міста дозволяє не тільки дати оцінку роботі 

місцевої влади, а й говорить про рівень культури самих містян, та ілюструє взаємовідносини, що 

склалися між представниками органів управління та громадою. Виходячи із такого твердження, 

досить логічними є перші масштабні кроки О. М. Пашутіна, які він здійснив, зайнявши посаду 

головного господарника міста. 

На засіданні 29 вересня 1879 року під його головуванням Єлисаветградська міська дума 

затвердила ряд нормативних документів, що в подальшому вплинули не тільки на розбудову міста, а 

й на створення позитивного іміджу Пашутіна як ефективного керівника. Розглянемо детальніше самі 

документи. 

Обов’язкове положення «Про будівлі, двори та вулиці»4. Згідно з цим документом будівництво 

нових та перебудова або ремонт існуючих домів, інших будівель відбувається після отримання 

дозволу від міської управи. Однак окремого дозволу на фарбування споруд не потрібно було 

отримувати. 

На головних вулицях міста (Великій Перспективній та Дворцовій), навколо бульварів, 

базарних площ, нові будівлі, фасади яких виходили на ці об’єкти, мали будуватися із каміння. 

 
1 Брейер, Л. К. (1905). Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы  

за 1871-1903 гг. Елисаветград: Типография М. А. Гольденберга, 1, 30-31. 
2 Там само, 46. 
3 Там само, 47-48. 
4 Там само, 120. 
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Також покрівля цих будівель повинна була складатися із листового заліза, покрівлі інших – 

відповідно до фінансових можливостей господарів. Це могли бути черепиця, відполірована повсть, 

ґонт, тес, залізо тощо. На околицях міста мешканцям дозволялося покривати дахи соломою, 

просоченою густою глиняною сумішшю. 

Згідно з положенням нові лазні дозволялося будувати на відстані не ближче 4 сажнів від 

житлових та інших споруд, а існуючі повинні були припинити обслуговування відвідувачів після 

закінчення терміну експлуатації. 

Старі будівлі та паркани, які загрожували своїм станом оточуючим, необхідно було своєчасно 

лагодити. Уразі невиконання господарями своїх обов’язків міська управа в особі міського техніка 

за участі поліцейського та двох свідків визначала термін, у який мав бути проведений ремонт або 

демонтаж аварійної споруди. Якщо господарем необхідні дії не провадилися, то після рішення суду 

за його рахунок місто виконувало всі роботи. 

При поділі великих дворів на менші частини для уникнення пожеж кожна нова ділянка повинна 

була складати не менше 10 сажнів у ширину і стільки ж у довжину. Поділ дворів на менші частини 

заборонялося. 

Не дозволялося розміщати на тротуарах будь-які об’єкти (ганки, тераси, сходи у підвал тощо), 

які б займали більше однієї третини пішохідної зони. У випадках із площами ця відстань становила 

не більше двох аршин від будівлі. Однак на спорудження таких об’єктів міська влада могла не видати 

дозвіл, у кожному окремому випадку необхідно було розглядати можливість вільного пересування 

містян. Якщо майбутня споруда заважала б, то про подібне будівництво мови не йшлося. Об’єкти, які 

не відповідали нормам положення, пропонувалося перебудувати або прибрати в річний термін, якщо 

власник відмовлявся це робити, то всі необхідні роботи з демонтажу проводили представники міської 

влади за рахунок порушників. 

Обов’язкове положення «Про сади, парки, бульвари та інші громадські споруди»1 передбачало 

необхідність саджати дерева на вулицях лініями, по обидві сторони, по бордюру тротуарів, а де 

ширина вулиць дозволяє – алеями (тільки за особливою вказівкою міського громадського 

управління), з облаштуванням у алеях доріжок для пішоходів та із збереженням, або облаштуванням, 

з боку будівель мощених або тротуарів, покритих плиткою, які за можливості мали бути шириною 

не менше 3 аршин. 

Початкова посадка дерев проводилася міським громадським управлінням при замощенні чи 

перемощенні вулиць, зі стягуванням вартості з тих господарів будинків на вуличних ділянках яких 

буде зроблена посадка. Таким же був і порядок відновлення дерев замість тих, що загинули, однак 

у цьому випадку дозволялося здійснювати посадку силами власників будинків (за умови збереження 

сорту та місця, де було посаджено попередні дерева). 

Цікаво, що на немощених вулицях можливість висадки дерев надавалася власникам садиб, але 

за наглядом міської управи. 

Полив та збереження вуличних дерев, а також нагляд за належним станом огорожі та алейних 

доріжок покладався на домовласників, зоною відповідальності яких була протяжність їх ділянки. 

Такий нагляд могло здійснювати й міське громадське управління, але тільки за рахунок 

домовласників. Дерева слід було тримати в такому вигляді й формі, щоб вони не заважали руху 

транспорту та перехожим. 

Положенням суворо заборонялося: 

− в садах, парках, скверах, на бульварах, в інших громадських місцях пошкоджувати дерева, 

рубати гілки, збирати плоди, ходити по газонах та клумбах, залишати малолітніх дітей без нагляду чи 

супроводу; 

− збиратися великими групами, заважаючи при цьому руху по алеях та тротуарах; 

− викидати чи складати на короткий час у громадських місцях матеріали чи речовини, що 

могли нашкодити містянам; 

− псувати штукатурку чи фарбу на будівлях, пошкоджувати огорожі, лавки, ліхтарі, стовпи, 

тумби, мости, поручні, мостові, тротуари, алейні доріжки та складати на ці доріжки землю, яку 

зчищають з мостових та тротуарів. Для збереження цілісності під заборону потрапляла швидка їзда 

по мосту через річку Інгул, що протікала містом. 

 
1 Брейер, Л. К. (1905). Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы  

за 1871-1903 гг. Елисаветград: Типография М. А. Гольденберга, 1, 89-190. 
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Не допускалося перебування свійської худоби в садах, парках, на бульварах, алеях та 

не дозволялися поодинокі бродіння тварин. Худоба мала пересуватися чередами та у супроводі 

погоничів. Бродяча худоба затримувалася, а собаки без ошийників винищувалися. За заподіяну 

тваринами шкоду відповідали їх власники. 

Не дозволялося розклеювати афіші та оголошення чи робити написи та зображення 

на огорожах, стовпах, стінах будинків та інших будівлях, а також зривати чи заклеювати афіші та 

об’яви протягом трьох днів з моменту їх розміщення або до дати проведення заходу, вказаного 

на афіші або в оголошенні. Заборонялося розміщувати більше одного екземпляра на одній дошці та 

ускладнювати доступ до інформації, зазначеної на інших афішах чи оголошеннях шляхом 

наклеювання поверх них нових листів. 

Слід зазначити, що всі афіші та оголошення обов’язково потрібно було наклеювати 

на облаштованих міським громадським управлінням спеціальних дошках, призначених для цих 

потреб, які знаходилися в різних куточках міста. 

Обов’язкове положення «Про утримання в справності і чистоті вулиць, площ, тротуарів і 

водостічних труб»1. 

Згідно з нормами, що були закріплені в цьому документі, власники або завідуючі будинками та 

іншими будівлями мали утримувати у чистоті ділянку біля своєї власності, тротуари та половину 

вулиці. Нагляд за дотриманням чистоти на площах міста, бульварах та подібних місцях був 

обов’язком міста. 

В посушливу погоду прибирання тротуарів, покритих плиткою, відбувалося тричі на тиждень – 

у четвер, суботу та неділю. Центральну вулицю міста (Перспективну) прибирали раз на тиждень 

у суботу, а вул. Дворцову – у п’ятницю, інші мощені вулиці прибирали один раз у місяць. Сміття мали 

зібрати протягом трьох днів після прибирання та вивезти у визначене (за згодою поліції) міською 

управою місце. Чисту землю, якщо така була, дозволялося використовувати для ремонту ґрунтових 

вулиць та тротуарів. 

Стосовно зимового періоду: з мощених плитами тротуарів необхідно було якомога швидше 

зчищати сніг та бруд, при появі обледеніння – посипати піском або прибирати лід. Уразі утворення 

на вулицях снігових заметів, які б заважали руху, потрібно було негайно вирівнювати їх, а під час 

танення розчищати водозливи. 

Власники або орендарі магазинів-складів та підвалів, які взаємодіяли із транспортом під час 

своєї діяльності (розвантаження чи відвантаження продукції), мали не пізніше як за один день 

прибрати свою ділянку та сусідню територію в разі забруднення. 

Заборонялося виливати і викидати на вулицю нечистоти та речовини, які піддавалися гниттю. 

Однак не заборонялося виливати весняну дощову воду та іншу нешкідливу рідину із дворів та 

погребів. 

Положення також частково регулювало питання прибирання на ринкових площах: власники 

або орендарі місць для торгівлі зобов’язані були наводити лад тричі на тиждень – у вівторок, четвер 

та суботу. 

Ті, хто продавав продукти харчування, не повинен був залишати на місцях торгівлі залишки 

продукції або зіпсований товар. Необхідно було вивозити рештки у заздалегідь визначені місця. 

На площах, вулицях, тротуарах, біля будівель та огорож заборонялося залишати нечистоти: для 

цього були визначені окремі місця, які розташовувалися на значній відстані від житлових зон. 

Біржові візники та візники, які займалися транспортуванням важких і великогабаритних 

вантажів, зобов’язані були, самотужки або за свій рахунок наймати робітників й здійснювати 

прибирання гною та бруду на місцях своїх стоянок. 

Уразі порушення норм, визначених положенням, поліція чи члени міського громадського 

управління (до яких документ відносив, крім членів міської управи ще й членів санітарної комісії) 

виносили попередження порушнику. Той, у свою чергу, повинен був виправити ситуацію протягом 

1-3 днів. Якщо порушник ігнорував такі попередження, то складався протокол і його притягували 

до відповідальності за законом. У разі необхідності міське громадське управління, в той же час, 

давало розпорядження про негайне проведення очисних заходів та дезінфекції ділянок, на яких було 

сміття, і ці заходи проводилися вже за рахунок порушника. 

 
1 Брейер, Л. К. (1905). Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы  

за 1871-1903 гг. Елисаветград: Типография М. А. Гольденберга, 1, 158-159. 
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Невід’ємною частиною благоустрою міста є наявність якісного дорожнього покриття вулиць 

та будівництво тротуарів, алей тощо. На 1878 рік замощення вулиць м. Єлисаветграда проводилось 

не надто активно і здебільшого розпочиналося після прохання жителів тієї чи іншої вулиці, тобто 

мало локальний характер1. Наприклад, у травні вище зазначеного року Міська дума розглянула 

заяву мешканців вулиць Великої Бикової і Московської на предмет замощення проміжку між 

Театральним провулком та Дворцовою вулицею, та постановила врахувати це питання при 

обговоренні міською управою загального питання замощення. У липні було виділено 134 руб.  

на виконання робіт по замощенню ділянок між бульваром та міськими будівлями, де знаходилась 

стоянка візників. А у листопаді було видане розпорядження про необхідність продовження ремонту 

вулиць та заготівлі каменю для виконання робіт на наступний рік. Цей обов’язок було покладено 

на міську управу. 

У наступному 1879 році, 15 січня на засіданні Міської думи під головуванням О. М. Пашутіна 

було підняте питання про необхідність замощення старого ринку, який знаходився біля 

Преображенської площі. Управа, провівши розрахунки, визначила необхідну суму у розмірі 415 руб. 

та пропонувала провести роботи по благоустрою за рахунок торговців ринку. Однак гласні 

Баумгартен та Пащенко виказали своє невдоволення такою пропозицією. Перший, наголосив на тому, 

що торговці і так сплачують визначену суму за право займатися своєї діяльністю, а додаткові витрати 

на подібне будівництво має здійснювати місто. Другий повідомив, що не розуміє, як місто може 

звертатися до підприємців з таким проханням. Думою були враховані такі зауваження і відповідною 

постановою вирішено було врахувати необхідність включення робіт по замощенню ринку 

до загального плану, для реалізації якого в майбутньому передбачалося отримати позику. У листопаді 

до плану по замощенню на наступний рік керівництво міста включило наступні вулиці: Покровська, 

Олександрівська (від вул. Петровської до річки Інгул), Болотна, Преображенська, частина 

Московської, Нижня Донська, Велика Биковська. Також передбачалася реконструкція бруківки 

на вулиці, яка вела до Острівка. 

27 березня 1880 О. М. Пашутін на засіданні Міської думи заявив про необхідність покриття 

камінням та облаштування водовідвідної системи на дорозі під залізничною аркою. Ширина 

замощення мала становити 4 сажні. На проведення робіт гласні затвердили кошторис у розмірі 2500 

руб. У вересні 1880 року було прийнято рішення про необхідність замощення вул. Олександрійської 

від Ярмаркової площі та Михайлівської і Архангельської вулиць від вул. Олексіївської. 

Висновки і перспективи подальших розвідок цього питання. Отже, обрання О. М. Пашутіна 

на посаду голови громадського управління міста Єлисаветграда супроводжувалося певними 

особливостями та складнощами, які пов’язані із непростою ситуацією фінансового характеру 

попереднього мера С. К. Турчанова та особистою зайнятістю самого кандидата. 

Загалом, перші масштабні кроки О. М. Пашутіна на посаді міського голови сприяли 

затвердженню нормативних положень, що регулювали порядок проведення різноманітних робіт по 

благоустрою міста. Ці документи визначили подальші особливості процесу забудови міста, створення 

нових парків, алей, тротуарів, ефективного використання вільних територій для подальшої розбудови 

інфраструктури. У подальшому, перебуваючи на чолі міста не один термін, він реалізував проекти 

із розвитку економіки, культури, інвестиційної привабливості, покращення комфорту проживання 

мешканців Єлисаветграда. Ці аспекти його діяльності створюють підґрунтя для наступних 

досліджень. 
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В період Української революції 1917-1921 р. відбулися значні зміни у суспільному житті 

українців, зокрема – церковному. У січні 1919 р. було прийнято закон «Про вищий уряд Української 

Автокефальної Православної Соборної Церкви», яким, по суті, позбавлялася залежність 

від   російського патріарха1. Але, через військово-політичну ситуацію, спробу провести реформу 

церковного управління здійснив вже Іван Іванович Огієнко. 

 
1 Йосифчук, М., протоієрей Ар’єв, В. (2018). Огляд діяльності керівників державних органів з церковних 

питань в Україні під час національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. Православ’я в Україні: матеріали 

VIII Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 20 листопада 2018), 152; Клос, В., протоієрей (2019). 

Автокефалія Української Церкви: огляд від Хрещення до Синодального Томосу. Київ, 143. 
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Метою дослідження є проаналізувати внесок міністра ісповідань І. Огієнка у реформування 

управління Православною Церквою в Україні. 

Піднята нами теми частково знайшла відображення у працях дослідників Б. Андрусишина1, 

І. Тюрменко2, О. Завальнюка3 та інших, але цілісно не було висвітлено напрямки та результат 

реформування церковного управління за міністра ісповідань І. Огієнка. 

15 вересня 1919 р. Директорія призначила Івана Огієнка міністром ісповідань. Справи у цьому 

міністерстві знаходилися у не зовсім належному стані – мала кількість співробітників, часті вимушені 

евакуації, було втрачено частину фінансових документів4. Поряд із цим, І. Огієнко зіткнувся 

із супротивом частини духовенства щодо реалізації закону про автокефалію Української 

Православної церкви. Для того, щоб реалізувати нову державно-церковну політику, міністру 

ісповідань важливо було сформувати чітку проукраїнську вертикаль управління православною 

церквою, яка б вдало поєднувала власне державне та церковне управління. 

Аналіз управлінської структури православної церкви в УНР показав, що вона складалася з двох 

гілок влади – державного (міністерство ісповідань) та церковного (Священний Синод (не діяв)), 

Духовні Консисторії, «Єпархіальні Совєти» (керувалися законами часів Російської імперії, переважно 

вороже налаштовані до Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) та розпоряджень 

уряду). І. Огієнку випало завдання не лише налагодити роботу міністерства а, якнайшвидше, провести 

реформу церковного управління, яке не відповідало тогочасним реаліям життя. 

Про погляди І. Огієнка на організацію церковного управління дізнаємося із аналізу 

протоколів засідання Ради міністра ісповідань. Найвищим органом,  на його думку, мав бути 

Священний церковний синод, діяльність якого б регламентувалася відповідним статутом. 

До відновлення контролю над усією територією УНР міг діяти тимчасовий Синод, призначений 

Директорією. Духовні консисторії мали бути скасовані, а замість них  передбачалося створити 

Губерніальні церковні управи у складі: голови, призначеного Синодом, та представників різних 

церковних і громадських організацій. Міністр І. Огієнко намагався дотримуватися принципу 

балансу влади, зокрема, наполягав, щоб єпископів не обирали до цих управ. Він прагнув запозичити 

досвід західних країн. 

Нижчим рівнем мали бути повітові управи (допускалося, що їхніх очільників призначатиме 

міністр ісповідань), найнижчим – волосні церковні управи (замість благочинних) та приходи 

(за прикладом братства, церковні громади обирали собі священика і дяка, яких благословляв єпископ, 

після чого їх затверджувала управа). 

Метою такої моделі було – обмежити владу єпископів та дотримуватися принципу соборності 

(утвердження відповідальності усіх за усіх, єдності та взаємного духовного збагачення)5. Для її 

поступової реалізації необхідно було, по-перше, вийти зі стану війни, а по-друге, де-факто поширити 

суверенітет УНР на всю територію країни. Цього у 1919-1920 рр. зробити не вдалося через незалежні 

від І. Огієнка причини. 

Це, однак, не означає, що діяльність міністра щодо реформування церковно-управлінської 

сфери було згорнуто. Протягом вересня-листопада 1919 р. на засіданнях Ради міністра ісповідань 

обговорювалися питання про створення Священного Синоду для УАПЦ6, єпархіальне управління7, 

 
1 Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 176. 
2 Тюрменко, І. (1998) Державницька діяльність Івана Огієнка. Київ: Либідь, 460; (2002). Іван Огієнко – 

поборник автокефалії Української православної церкви у міжвоєнний період ХХ ст. Наукові записки, 50,  

244-251. 
3 Завальнюк, О. (2014). Міністерство ісповідань УНР за Івана Огієнка: формування та реалізація основних 

напрямків державно-церковної політики (вересень 1919-листопад 1920 р.). Меджибіж: науковий вісник, 2, 

358-368.; Огієнко, І. (2021). Міністр ісповідань УНР: спроба реформування Подільської єпархії на засадах 

Української Автокефальної Православної Церкви у 1919-1920 рр.. Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-

краєзнавчий збірник, 30, 114-129. 
4 Накази Директоріі Украінськоі Народньоі Республіки (1919). Вісник Украінської народньоїі Республіки, 48, 1; 

Праця в Міністерстві (1919). Україна, 34, 3. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 3,  

арк. 9 зв.- 10 зв.; Тюрменко, І. (2002). Іван Огієнко – поборник автокефалії Української православної церкви 

у міжвоєнний період ХХ ст. Наукові записки, 50, 246. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 3, арк. 22-25 зв.  
7 Там само, арк. 29-30 зв.  
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церковні справи на окупованій території1, діяльність церковних братств2, прийняття статутів 

церковного управління3. 

Важливу роль у зовнішньому церковному управлінні належало Міністерству ісповідань (МІС) 

як державному органу. Воно складалося із міністра, товаришів міністра, 4 департаментів (загальних 

справ, православної церкви, інослав’я та іновір’я, духовної освіти), відділів та Ради міністра 

ісповідань4. Йому в церковному управлінні І. Огієнко відводив адміністративні функції5. Зокрема, 

МІС відало адміністративними, господарськими та освітніми справами. Сам міністр, як керівник, 

забезпечував право на свободу віросповідання, видавав інструкції, накази, розпорядження та 

піклувався про добробут українських церков, слідкував за дотриманням законів УНР. Йому 

підпорядковувалися усі духовно-адміністративні установи підконтрольної сфери6. Загалом, через 

міністерство ісповідань реалізовувалася державно-церковна політика уряду і Директорії УНР. 

Нову структуру внутрішнього церковного управління не сприймала, віддана Москві, існуюча 

ієрархія. Зокрема, проти нововведень виступив єпископ Подільський і Брацлавський П. Пимен, який 

мав підтримку значної частини духовенства. Щоб подолати цей опір, необхідно було якомога швидше 

створити орган вищої церковної влади – Український Священний Синод (УСС)7. 7 жовтня Директорія 

підтвердила закон 1 січня 1919 р. про автокефалію православної церви в УНР та доручила міністру 

ісповідань організувати Священний Синод8. Рада Народних Міністрів (РНМ) УНР 13 жовтня 

із правками ухвалила внесений міністром ісповідань законопроект тимчасових штатів і канцелярії 

УСС та виділила кошти на його утримання9. 

А вже наступного дня відбулося урочисте відкриття Українського Священного Синоду, у якому 

взяли участь члени Директорії, уряду, Кирило-Мефодіївського товариства, викладачі місцевого 

університету та інші10. Він мав пришвидшити реформу церковного управління, проте задумане 

не вдалося реалізувати через саботаж єпископів, уведених до складу УСС. Один із них – єпископ 

П. Пимен, навіть, погрожував позбавити права богослужіння тих священиків, які будуть підкорятися 

рішенням цього органу. Така позиція вищого духовенства позбавила можливостей вирішувати 

внутрішні церковні питання, тому члени Синоду займалися переважно підготовкою нових реформ, 

які б відповідали тогочасному запиту суспільства11. 20 жовтня 1919 р. міністр ісповідань видав наказ, 

за яким консисторії мали звертатися до УСС замість Російського Священного Синоду12. 

Склад Синоду і Ради міністра ісповідань був схожий, тому питання, які готували у міністерстві, 

пізніше обговорювали і в Синоді. У середині листопада, після приходу польських військ на Поділля, 

УСС вимушено припинив свою діяльність13. 

 

 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 3, арк. 40-41 зв. 
2 Там само, арк. 41 зв.-44. 
3 Там само, арк. 78-78 зв. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 2, арк. 15; 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 4, арк. 9-9 зв.;17-18. 

Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 30. 
5 Тюрменко І. (1998) Державницька діяльність Івана Огієнка. Київ: Либідь, 84. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 29, арк. 14-15. 
7 Завальнюк, О. (2014). Міністерство ісповідань УНР за Івана Огієнка: формування та реалізація основних 

напрямків державно-церковної політики (вересень 1919-листопад 1920 р.). Меджибіж: науковий вісник, 2, 

364-365. 
8 Декрет Директоріі Украінськоі Народньоі Республіки (1919). Шлях. № 45, 1.; Український церковний синод 

(1919), Вперед, № 145, 1.; Діяльність уряду (1919). Телеграми Украінського телеграфного агенства, № 7, 1.;  

В Раді Міністрів (1919). Трудова громада, № 1 (86), 2. 
9 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920: документи і матеріали 

(2006). Київ: Видавництво імені Олени Теліги, т.1, 548. 
10 Відкриття Украінського Священого Синоду (1919). Україна, № 56, 3.; Відкриття Українського Священного 

Синоду (1919). Стрілець, № 84, 4. 
11 Завальнюк О. (2014). Міністерство ісповідань УНР за Івана Огієнка: формування та реалізація основних 

напрямків державно-церковної політики (вересень 1919-листопад 1920 р.). Меджибіж: науковий вісник, № 2, 

365.; Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920: документи і 

матеріали (2006). Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1, 601; Українська Національна Церква (1919). 

Україна, 57, 3. 
12 Огієнко, І. (2005). Рятування України. Київ: Наша культура і наука, 134. 
13 Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 157. 
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Оскільки не вдалося створити нові органи місцевого церковного управління, було зроблено 

спробу взяти під контроль МІС старі. Зокрема, це стосувалося духовних консисторій, які діяли 

при єпископах і архієпископах. Ці органи, як і уся єпархіальна влада, у своїй діяльності опиралися 

на старі царські закони, саботували накази уряду та видавали розпоряджень, які часто суперечили 

державним інтересам УНР. Щоб звести до мінімуму шкідливі дії противників української влади 

та церкви, І. Огієнко провів через уряд рішення про призначення інспекторів міністерства 

ісповідань до духовних консисторій, які б їх не лише контролювали, а й інформували про 

діяльність центральної влади, допомагали втілювати у життя нові закони і розпорядження. 

Інспектори наділялися широкими правами, зокрема, переглядали листування єпархіальної влади, 

були присутніми і вносили пропозиції на засіданнях консисторії, здійснювали нагляд 

за фінансами тощо. Були також і спеціальні повноваження, які, на нашу думку, відповідали 

тогочасному військовому часу – у разі державного злочину тимчасово усувати від виконання 

посадових обов’язків урядовців та інших осіб, які працювали у духовно-релігійних установах. 

Подібні рішення необхідно було затверджувати у міністра ісповідань. Інспектори, яким 

підпорядковувалися секретарі духовних консисторії, підписували усі офіційні документи, а без 

їхнього візування вони не набирали законної сили1. 

У листопаді 1919 р. тимчасовим комісаром (інспектором) до Подільської духовної консисторії 

було призначено А. Длугопільського2. Вже у грудні він доповідав міністру про численні порушення 

у цьому органі управління, зокрема, не виконувалося отримане розпорядження про звільнення 

єпископа П. Пимена, який продовжував займати відповідну посаду та видавати розпорядження 

російською мовою3. З його звіту відомо, що до усіх законів та розпоряджень української влади 

консисторія ставилася байдуже, розпорядження міністра не виконувала, а якщо й бралася 

за виконання, то із запізненням4. На жаль, така ситуація була непоодинока. 

До скликання єпархіальних з’їздів, міністр вирішив утворити тимчасові губерніальні 

Церковні Ради, які б координати роботу на місцях та займалися підготовкою до з’їзду. Так, 

27 травня 1920 р. І. Огієнко видав наказ організувати тимчасову Київську губерніальну церковну 

раду. Передбачалося, що до її складу мають увійти по одному представнику від Українського 

громадського комітету, губерніального комісара Київщини, Всеукраїнської православної церковної 

ради та 4 делегати від Української православної церкви. Новостворена рада перебирала  на себе усі 

функції закритого «Київського Єпархіального Совєта» та була розпорядником усього церковного 

майна. Відповідальність за виконання цього наказу покладалася на Київського губерніального 

комісара релігійних справ І. С. Приймака-Приймачевського5. А 9 червня 1920 р. було видано 

аналогічний наказ про створення Подільської губерніальної церковної ради  у Вінниці. Організація 

цього органу покладалася на т.в.о. комісара Подільської духовної консисторії А. Длугопільського6. 

23 червня міністр І. Огієнко видав ще один наказ про створення Подільської губерніальної 

церковної тимчасової ради, що пояснюється неможливістю виконання попереднього наказу через 

воєнні події. До складу цієї ради штатними членами увійшли: протоієрей Г. Маньківський, 

священики Т. Туркало, А. Манжулівський, магістр богослов’я В. Корнієвський, вчитель 

М. Запорожець; кандидатами : ректор Подільської духовної семінарії, приват-доцент К-ПДУУ 

П. Табинський, священик К. Длугопільський, магістр богослов’я О. Кільчевський, кандидат права 

А. Бурхацький. Секретарем тимчасово було призначено В. Соколівського. Змінилося місце 

перебування ради, яка мала розташовуватися у Кам’янці-Подільському. До своїх обов’язків 

усі мали приступити з дня отримання наказу7 . 

 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 2, арк. 19-20.; 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 29, арк. 3.; 

Завальнюк О. (2021). Міністр ісповідань УНР Іван Огієнко: спроба реформування Подільської єпархії 

на засадах Української Автокефальної Православної Церкви у 1919-1920 рр. Хмельницькі краєзнавчі студії: 

науково-краєзнавчий збірник, 30, 118. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 10, арк. 1-4. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 6, арк. 2. 
4 Там само, арк. 16-16 зв. 
5 Наказ По Міністерству Ісповідань (1920). Наш шлях, 110, 7, 1; Наказ По Міністерству Ісповідань.Ч. 6 (1920). 

Наш шлях, 110, 6, 1. 
6 Наказ По Міністерству Ісповідань (1920). Наш шлях, 112, 8, 1. 
7 Наказ по Міністерству Ісповідань Украінськоі Народньоі Республіки (1920). Наш шлях, 125, 12, 1. 
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29 червня 1920 р. Рада Народних Міністрів (РНМ) УНР ухвалила із змінами поданий І. Огієнком 

законопроект «Про зміну Духовних Консисторій на Єпархіальні Церковні Ради»1. Це був наступний 

крок реформи – ліквідація духовних консисторій та «єпархіальних советов», функції, права, рухоме і 

нерухоме майно, штати і підприємства яких передавали Єпархіальним церковним радам (ЄЦР). 

Тимчасово, до організації вищої церковної влади, міністру ісповідань надавалося право призначати і 

звільняти, у порозумінні з єпархіальним архієреєм, членів Ради2. Із закону «Про тимчасові права 

Єпархіальних Церковних Рад» відомо, що у своїй діяльності вони користувалися «Уставом Духовних 

Консисторій 1883 р.» із змінами, внесеними українським урядом, а у тих випадках, коли згадується 

Священний Синод, ради мали звертатися до церковної влади або міністра ісповідань, замість обер-

прокурора Священного Синоду – виключно до міністра ісповідань. Враховуючи тогочасні обставини, 

подекуди відсутність єпархіального архієрея або ж можливості спілкування з ними, ЄЦР надавалися 

права вирішувати різні адміністративні та судові справи без затвердження їх єпископом, а також 

звільняти, призначати й переміщувати духовних осіб (благочинних, монахів, слідчих, урядовців)3. 

Штат Ради нараховував 32 співробітників, на утримання яких упродовж року виділяли 454.000 грн., 

окремим пунктом передбачалися кошти для Подільської ЄЦР, яка мала зібратися найближчим часом4. 

У жовтня 1920 р. ця рада просила міністра ісповідань затвердити її склад і тим самим надати 

юридичну можливість працювати5. 6 листопада 1920 р. І. Огієнко своїм наказом змінив склад Ради – 

звільнив голову П. Табінського, а замість нього призначив Є. Сіцинського, а також замінив деяких 

інших членів6. Але розпочати діяльність вона не встигла, оскільки вже 14 листопада Кам’янець-

Подільський покинули вищі органи влади УНР і, зокрема, міністр І. Огієнко, а через два дні сюди 

увійшла Червона армія. 

Ще 29 червня РНМ ухвалила законопроект про українські церковні братства7. Вони набували 

юридичного статусу, могли бути різних рівнів (від повітових до ставропігійних), мали вплив 

на духовні школи і сприяли поліпшенню позицій УАПЦ8. 

Через складну військово-політичну ситуацію, міністру І. Огієнку не вдалося провести через 

уряд підготовлені законопроекти, які б завершили розпочаті зверху зміни у церковному управлінні9. 

Мова йде про «Статут Міністерства Ісповідань» (визначав статус, права і функції)10, «Статут 

Українського Найсвятішого Синоду» (визначав права вищого церковного органу, регулював 

взаємовідносини з державою через міністерство ісповідань)11, «Тимчасовий статут православної 

парафії в Українській Православній Автокефальній Церкві» (зазначався юридичний статус, виконавчі 

органи, порядок зібрання, завдання, права та обов’язки тощо)12, а також «Про віру» (гарантувалося 

право на свободу віросповідування, підтверджувався автокефальний статус православної церкви, а 

церковне управління відбувалося через міністерство ісповідань і УСС, затверджений верховною 

владою УНР)13 та «Про єпархіальну владу» (права, завдання, межі єпархій, функції)14. 

У свої мемуарах І. Огієнко, роздумуючи про поразку боротьби за незалежність УНР, 

відзначить, що однією з головних причин такого невтішного фіналу було те, що «Українська 

 
1 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки (2006). Документи і матеріали 

1918-1920. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2, 92. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 2, арк. 21. 
3 Там само, арк. 31-31 зв. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 25, арк. 10-11; 

Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 136. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 6, арк. 12. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 107, арк. 6; 

Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 136-137. 
7 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920: документи і матеріали 

(2006). Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2, 92. 
8 Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 116-117. 
9 Завальнюк, О. (1920). Міністерство ісповідань УНР за Івана Огієнка: формування та реалізація основних 

напрямків державно-церковної політики (вересень 1919-листопад 1920 р.). Меджибіж: науковий вісник, 2, 366. 
10 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 29, арк. 14-15. 
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12 Там само, арк. 18-25 зв. 
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Андрусишин, Б. (1997). Церква в українській державі 1917-1920 (доба Директорії УНР). Київ: Либідь, 77. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 18 

революція пішла без своєї церкви»1. Певну політичну відповідальність за це ніс й міністр 

ісповідань, утім наведений вище фактаж свідчить, що керівник духовного відомства докладав 

значних зусиль для того, аби українська церква відбулася. Для цього потрібні були сприятливі 

чинники, яких на той час виявилося замало. 

Отже, міністр ісповідань І. Огієнко не завершив реформу церковного управління відповідно 

до національних потреб, на засадах відкритості, свободи та взаємопідтримки. Його командою було 

підготовлено ряд законопроектів, статутів, які регламентували сфери діяльності державної і 

церковної влади та, що надзвичайно важливо, мали вибудувати нову вертикаль влади – 

проукраїнську, представницьку. Її репрезентували Український Священний Синод, Єпархіальні 

Церковні Ради, тимчасові губерніальні Церковні Ради (замість «єпархіальних совєтів), повітові і 

волосні ради, парафії (громади). Створювалися громадські церковні братства, як опора УАПЦ. 

Напрацьовані проекти законів і уведені в дію окремі державні юридичні акти становлять базу для 

розуміння перспективи демократичної реформи церковного управління, необхідності подолання 

консервативних настроїв у тодішній ієрархії і церковних громадах. Їхня актуальність підтвердилася 

в ході національно-демократичної революції в Україні кінця 1980-х – початку 1990-х рр., коли 

питання творення своєї національної церкви перейшло у практичну площину. 
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СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ  

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  

У ПЕРІОД 20-Х РОКІВ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ 

The article is dedicated to the creation and activities of the People’s Commissariat of Internal 
Affairs in Ukraine (NKVD) in the 20s of the twentieth century. The issue of transformation of the 
structure and functions of the NKVD is raised, the preconditions and bases of numerous 
reorganizations are analyzed, the factors that caused them are singled out. The influence of the 
People’s Commissariat of Internal Affairs in Ukraine during this period is highlighted, the role of 
the NKVD in the establishment of Soviet power, and the development of the NKVD during this 
period are shown. It is emphasized that in different years the functions of the NKVD included law 
enforcement, administrative, organizational, supervisory, political, penitentiary, etc. 
The purpose of the study is to highlight the creation and activities of the People’s Commissariat of 
Internal Affairs in Ukraine in the 1920s, to form objective conclusions about the role played by this 
body in the political and social life of the then Ukraine. The following methods have been applied 
in the study: a specific search, historical-comparative, chronological, critical method, analytical 
and historical. The methodological basis of the study consists of the principles of historicism, 
science, and objectivity. The following main conclusions were obtained: the necessity of 
reorganization of the NKVD structure was substantiated, the tendency to decentralization of NKVD 
units was proved. It was found that during the second half of the 1920s, the most advanced 
systems and structures of the NKVD as a whole and its individual units were being searched for. 
This caused changes in its structure several times a year. Different departments could be merged 
or, in turn, separated in order to find the most effective model of their functioning. 
Keywords: NKVD, People’s Commissariat of Internal Affairs, Ukraine, repressive system, punitive 
organs, Soviet power. 

Від свого створення Народний комісаріат внутрішніх справ став важливою й невід’ємною 

складовою радянської репресивної системи, та системи радянської влади загалом, оскільки 

повноваження НКВС були досить різноманітними, тож важливим завданням є висвітлення створення 

НКВС, його повноважень, завдань, які покладались на НКВС, огляд діяльності НКВС у 20-ті роки 

ХХ століття. 

Актуальність даної статті полягає у комплексному висвітленні діяльності, створення, 

структури, завдань та повноважень Народного комісаріату внутрішніх справ в Україні у 20-ті роки 

ХХ століття. Оскільки зазначений період висвітлено не так ретельно як більш пізні 30-ті та 40-ві роки 

стаття повинна доповнити загальну картину діяльності НКВС в Україні. 

Метою дослідження є висвітлення створення та діяльності Народного комісаріату внутрішніх 

справ в Україні у 20-ті роки ХХ століття, формування об’єктивних висновків. 
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В історіографії важливим представником радянського часу є Софинов П.Г. з його працями 

«Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (1917-1922гг.)»1 та «Карающая рука 

советского народа. К 25-летию ВЧК-ОГПУ-НКВД 1917-1942»2. Загалом радянська історіографія 

висвітлює зазначену тему з пропагандистських, агітаційних позицій, уникаючи питань репресій й 

правомірності дій радянських карних органів й репресивної системи в цілому. Радянська 

історіографія акцентує на важливій ролі репресивних органів у боротьбі із контрреволюцією, 

бандитизмом й впроваджені радянської влади на місцях, її посиленні. Сучасна історіографія більш 

критично оцінює радянську владу загалом та її карні органи висвітлюючи за рахунок відкриття 

архівних даних репресії, їх масштаби, ставлячи питання стосовно справедливості, гуманності й 

законності заходів радянських репресивних органів. Із сучасних дослідників слід навести  

Івана Біласа і його працю «Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953»3, та Ю.І. Шаповал  

«Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії»4. 

29 січня 1919 року Тимчасовий робітничо-селянський уряд Української Соціалістичної 

Радянської Республіки було переформовано у Раду Народних Комісарів, до складу якої увійшов і 

Народний комісаріат внутрішніх справ, котрий очолив К.Є.Ворошилов. «Складовою репресивно-

каральної системи тоталітарного радянського суспільства був Народний комісаріат внутрішніх справ 

(НКВС, у російському варіанті – НКВД). Його утворили другого дня після захоплення більшовиками 

влади декретом ІІ Всеросійського з’їзду Рад від 8 листопада 1917 року як центральний орган охорони 

нового порядку, а отже і влади, а також внутрішнього адміністративного управління»5. НКВС УСРР 

складався з наступних відділів: місцевого управління, комунального, статистичного та іноземного. 

НКВС УСРР фактично був виконавчим органом Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету. На НКВС УСРР покладались функції управління процесом створення та діяльністю органів 

правопорядку в Україні. Для виконання декрету про організацію міліції у складі НКВС створюється 

Управління радянської робітничо-селянської міліції, пізніше було створено Головне управління 

міліції, яке стало відділом НКВС. Головне управління міліції підпорядкувало собі все керівництво 

міліцією. Було встановлено єдину структуру та систему функціонування підрозділів міліції в УСРР. 

Напрямки діяльності центрального і місцевих структур міліції визначались НКВС. Пізніше було 

створено залізничні підрозділи міліції у складі НКВС. Для ведення боротьби з контрреволюційними 

проявами при місцевих органах НКВС створювались таємні підвідділи, пізніше їх замінили політичні 

бюро при органах міліції. 3 грудня 1918 року у складі Народного комісаріату внутрішніх справ було 

створено Всеукраїнську надзвичайну комісію (ВУНК) для боротьби з контрреволюцією, 

бандитизмом, спекуляцією, службовими й іншими злочинами. Вона як і російська тісно взаємодіяла 

із НКВС «Всеросійська надзвичайна комісія як орган Ради Народних Комісарів працювала в тісному 

контакті з Народним комісаріатом з питань внутрішніх справ і Народним комісаріатом юстиції. 

Голова ВЧК входив у Колегію НКВС, а НКЮ і НКВС делегували своїх представників до ВЧК»6. 

А 30 травня 1919 року було затверджено, що ВУНК орган НКВС і діє на правах відділу НКВС. Окрім 

того в умовах складного положення на фронтах громадянської війни НКВС України тримав частину 

особового складу міліції в діючій армії. Після відступу червоної армії з України деякі державні органи 

УСРР були об’єднані з державними структурами РРФСР, однак НКВС залишився під керівництвом 

УСРР, однак апарат НКВС скоротився. 

У 1920 році в УСРР під керівництвом НКВС почався процес відбудови органів міліції. В НКВС 

УСРР посилення міліції вбачали в зростанні її чисельності. Із зростанням чисельності міліції 

розширився й апарат Головного управління міліції НКВС УСРР. З початком воєнізації міліції вона 
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правовий аналіз: у 2 томах. Київ: Либідь, 1, 94. 
6 Чебриков, В. М. Григоренко, Г. Ф. Душин, Н. А. Бобков, Ф. Д. (ред.) (1977). История советских органов 

государственной безопасности. Москва: Высшая Краснознамённая школа КГБ при СМ СССР  

имени Ф. Э. Дзержинского, 61. 
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була виведена із підпорядкування НКВС на певний час й передана під керівництво червоної армії. 

З посиленням і розгортанням повстанської антирадянської боротьби в Україні було вирішено надати 

органам міліції, які були у складі НКВС статусу частин особового призначення, управління ними 

здійснювало військове командування та органи надзвичайних комісій. Політична опозиція 

класифікувалась як бандитизм, посилювались репресивні заходи. Розширювався інститут заручників 

й колективної вини. 28 травня 1919 року було об’єднано військові формування спеціального 

призначення і на цій базі створено війська внутрішньої охорони республіки (ВОХР), які 

підпорядкували НКВС. «1 вересня 1920 року Рада Праці та Оборони прийняла постанову про 

утворення військ внутрішньої служби (ВНУС), до складу яких увійшли війська ВОХР і всі війська, 

які виконували функції охорони залізниць, що знаходилися до цього в розпорядженні військового 

відомства»1. Командуючий військ одночасно був заступником наркома внутрішніх справ по військам. 

Чисельність ВОХР було встановлено в 120 тисяч чоловік. Створювались сектори ВОХР, вони 

співпадали з межами військових округів. У травні 1920 року різні сектори в УСРР були злиті в один 

Український сектор. Посилювався червоний терор «Червоний терор в Україні мав досить чітко 

виражену національну підоснову, червоний терор в Криму 1920 р. носив, перш за все, військово-

політичний характер, який ставив криваву крапку в протистоянні білих і червоних армій»2. 

В подальшому чисельність ВОХР планували збільшити. Зважаючи на важку ситуацію як на фронті, 

так і в тилу, командування військами ВОХР було покладено на командуючого південним фронтом 

М.В.Фрунзе. Різні міліцейські формування та тилові війська об’єднувались з військами ВОХР, на цій 

основі формувались війська внутрішньої служби. В оперативному відношенні вони 

підпорядковувались НКВС, а в інших питаннях – Наркомату з військових справ. Тож це давало НКВС 

спиратись на військову силу в своїй роботі формування й посилення органів радянської влади, 

впровадження радянських законів, забезпечення їх функціонування. Із закінченням війни постало 

питання скорочення і реорганізації внутрішніх військ. Частину передали безпосередньо до складу 

армії. Підрозділи які були підпорядковані Всеукраїнській надзвичайній комісії залишались під її 

керівництвом, вони окрім всього почали виконувати обов’язки з охорони державних кордонів. 

А залізнична і водна міліція передавались під управління НКВС УСРР. 

22 березня 1922 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет прийняв постанову про 

скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії і про утворення Держполітуправління. «6 лютого 

1922 р. ВЦВК у Москві вирішив скасувати Всеросійську надзвичайну комісію (Всероссийская 

чрезвычайная комиссия – ВЧК) і створити при НКВД РРФСР Державне політичне управління 

(Государственное политическое управление ГПУ). На ці зміни відреагували і в Харкові, тодішній 

столиці УСРР: постановою ВУЦВК від 22 березня 1922 р. скасовувалась Всеукраїнська надзвичайна 

комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами та її місцеві органи 

(російська абревіатура ВУЧК). При НКВД УСРР було організовано Державне політичне управління 

УСРР…»3. Це окрім всього передбачало утворення Державного політичного управління при 

Народному комісаріаті внутрішніх справ під особистим головуванням народного комісара, або 

призначеного Раднаркомом його заступника, для придушення контрреволюційних виступів, боротьби 

з бандитизмом, упередження цих явищ, боротьби із шпигунством, охорони залізничних та водних 

шляхів сполучення, політичної охорони кордонів республіки, боротьби з контрабандою, нелегальним 

перетинанням кордонів республіки, виконання спеціальних доручень Президії Всеукраїнського 

Виконавчого комітету чи Ради Народних Комісарів для забезпечення охорони революційного 

порядку. «23 січня 1922 Політбюро доручило Д. І. Курському і І. С. Уншліхту підготувати і подати 

на затвердження проект декрету ВЦВК про скасування ВЧК, вирішенні всіх справ про злочини тільки 

в судовому порядку і покладанні на Народний комісаріат внутрішніх справ функцій по забезпеченню 

державної безпеки з формуванням в складі наркомату Державного політичного управління (ДПУ). 

2 лютого 1922 року члени Політбюро схвалили проект і направили його у ВЦВК, який затвердив 

6 лютого 1922 року декрет «Про скасування Всеросійської надзвичайної комісії і про правила 

виробництва обшуків, виїмок і арештів». Цим декретом статус органів державної безпеки знижувався 

до рівня структурного підрозділу НКВС і підпорядковувався обласним наркоматам внутрішніх справ. 

 
1 Софинов, П. Г. (1960). Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (1917-1922 гг.) Москва: 

Госполитиздат, 93. 
2 Ратьковский, И. С. (2017). Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч революции. Москва: Эксмо, 2. 
3 Шаповал, Ю., Пристайко, В. Золотарьов, В. (1997). ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. 

Київ: Абрис, 8. 
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9 лютого 1922 Політбюро затвердило Положення про ГПУ, узгоджене І. С. Уншліхтом з Наркоматом 

юстиції»1. Пізніше повноваження ДПУ було розширено включаючи право позасудових розправ. 

12 серпня 1922 року було затверджено положення про Народний комісаріат внутрішніх справ 

України, котре закріпило роль НКВС в організаційній роботі побудови радянської системи на місцях. 

Також регламентувалась організаційна структура НКВС, визначались його права та обов’язки. Апарат 

НКВС складався з Адміністративно-організаційного відділу, Головного управління робітничо-

селянської міліції, відділу комітетів незаможних селян, відділу національностей, відділу управління 

комунальним господарством, фінансово-кошторисного відділу та відділу управління справами. 

НКВС загалом характеризувався як державний адміністративний орган, який повинен здійснювати 

організаційні та правоохоронні функції. На законодавчому рівні визначалось, що НКВС працює у ролі 

виконавчого органу ВУЦВК. ВУЦВК призначав Народного комісара внутрішніх справ, народний 

комісар входив до складу Президії ВУЦВК та Ради Народних Комісарів. Місцеві органи НКВС 

забезпечували роботу державного механізму в УСРР. Для поліпшення координації та узгодженості 

дій представники НКВС входили до колегії ВУНК. «…при Дзержинському конструкція «ГПУ при 

НКВC» вийшла неорганічної, без внутрішньої єдності, зшитою, певною мірою, білими нитками. 

У підсумку в листопаді 1923 року створили самостійну, досить потужну структуру ОГПУ. Знову ці 

дві лінії стали розвиватися нарізно, причому органи держбезпеки міцніли, органи ж внутрішніх справ 

слабшали. Єдиного наркомату внутрішніх справ після утворення СРСР не створили, кожен 

республіканський наркомат варився в своєму котлі і соку, вони були досить безпорадними…»2. 

З утворенням 30 грудня 1922 року та затвердженням 6 липня 1923 року Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік відбувся ряд змін у системі управління союзних республік, це стосувалось 

різних галузей і відповідно поширювалось й на УСРР, але ці зміни не торкнулись НКВС, який 

залишився у статусі республіканського. Окрім того до НКВС від ОДПУ передавалась конвойна сторожа 

«Наказ ОДПУ № 290/919 «О переданні конвойної сторожі НКВС союзних республік» 14 липня 1924 р. 

Для виконання постанови Ради Труда і Оборони від 26 червня цього року і на основі досягнутого 

у відповідності з п.4 даної постанови, згода між Комісаріатами внутрішніх справ Союзних Республік: 

1. Конвойну сторожу у складі 17.000 осіб повністю передати від ОДПУ у Народні комісаріати 

внутрішніх справ Союзних Республік»3. Однак певних змін зазнали функції НКВС. З переходом 

до нової економічної політики з’явилась необхідність перегляду функцій НКВС, внесення певних змін 

для більшої сумісності із новими реаліями життя. Окрім того відділи у губерніях та повітах мали значну 

роль та вагу у питанні становлення й будівництва радянської влади, вони мали виключно сильно 

положення у виконавчих комітетах, таким чином їх функції значно поширювались на інші відділи 

виконавчих комітетів. Тож досить гостро постало питання про реорганізацію НКВС та відділів 

управління, уточнення їх функцій, зменшення ролі НКВС серед органів, підлеглих виконавчим 

комітетам на місцях, та РНК і ВУЦВК. З’явилась ідея зняти з НКВС та його органів організаційні 

функції й передати їх виконавчим комітетам на місцях і Президії ВУЦВК. Оскільки ці функції були 

основними для НКВС у період становлення радянської влади, то виникла закономірна думка ліквідації 

НКВС загалом і передачі усіх його функцій ДПУ, Президії ВУЦВК, президії виконавчих комітетів. 

Розпочалась широка дискусія з висвітленням у пресі. 4 листопада 1923 року на сесії ВУЦВК було 

ухвалено постанову про вилучення організаційних функцій із завдань НКВС та його органів й їх 

передачу відповідним виконавчим комітетам. Внаслідок цієї реорганізації Народний комісаріат 

внутрішніх справ став сугубо адміністративним наркоматом з формуванням при виконавчих комітетах 

адміністративних відділів на місцях. 20 вересня 1924 року уряд УСРР та ВУЦВК затвердили спільну 

постанову про положення НКВС, яким встановлювалась його організаційна структура у відповідності 

до виконуваних обов’язків. «13 серпня 1924 р. ВУЦВК і РНК УРСР затвердила положення 

про ДПУ УСРР. Управління вийшло з формального підпорядкування НКВС УСРР. Було законодавчо 

закріплено, що ДПУ засновується при раднаркомі УСРР…»4. 

 
1 Колпакиди, А. И., Серяков, М. Л. (2002). Щит и меч: Руководители органов государственной безопасности 

московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации: Энциклопедический 

справочник. Москва: Олма-пресс, 413-414. 
2 Комиссаров, В.М. (ред.) (2000). Федеральная служба безопасности России. Исторические чтения 

на Лубянке 1999 год. Отечественные спецслужбы в 20-30-е годы: сборник. Москва, 37. 
3 Яковлев, А. Н. (ред.) (2003). Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991: 

справочник. Москва: Международный фонд Демократия; Издательство Йельского университета; Материк, 473. 
4 Шаповал, Ю. І. (1993). Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. Київ: Наукова думка, 54. 
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До центрального апарату НКВС входили наступні відділи: адміністративний, міліції та 

розшуку, виправно-трудовий, інспекція у справах комунального господарства, управління справами. 

Також при НКВС діяли постійні міжвідомчі органи, а саме: центральна міжвідомча комісія у справах 

про спілки та союзи, особлива комісія з адміністративного виселення, рада у справах комунального 

господарства. Для виконання своїх функцій ці міжвідомчі органи використовували апарат НКВС 

оскільки не мали власного. Губернські та окружні адміністративні управління являлись місцевими 

органами НКВС. У районах НКВС виконував свої завдання через районний виконавчий комітет, а 

на селі через сільради. НКВС займався доведенням до відома вищого керівництва реальної ситуації 

у країні «За своїми зовнішніми ознаками зведення ВЧК-ОГПУ-НКВД цілком відомчий матеріал, 

призначений для інформації вузького кола осіб вищого державного керівництва»1. 

«Характер масових за своїм змістом інформзведень 20-30-х років підкреслюється 

пірамідальністью системи їх створення. Інформаційний матеріал ВЧК-ОГПУ-НКВД, передавався "на 

вершину" влади, був саме зведенням інформаційних повідомлень губернських, обласних, крайових і 

республіканських органів ВЧК-ГПУ-НКВД, які в свою чергу були зведенням донесень інформаційно-

агентурної мережі з повітових, окружних, районних і волосних центрів, що охопила вже на початку 

20-х років практично всю територію країни»2. 

«Функціональне призначення повідомляти про все, що трапилося не для "непосвячених", 

"сторонніх" та інших, а для вищого керівництва, яке повинно все знати, мало вирішальне значення 

при складанні інформзведень ВЧК-ОГПУ-НКВД»3. 

Окрім того на НКВС було покладено завдання нагляду й технічного забезпечення деякої 

діяльності. Наприклад НКВС мусив доглядати і контролювати видання обов’язкових постанов. 

З часом з посиленням органів прокуратури ця функція звелась до реєстрації і ведення обліку виданих 

місцевими виконавчими комітетами та радами обов’язкових постанов. Впровадження цих постанов 

вже здійснювали органи міліції. На НКВС покладалось завдання запису актів громадського стану. 

З формуванням структури ЗАГС і проведення адміністративно-територіальної реформи за НКВС 

залишилась лише функція нагляду за правильністю ведення справ, пізніше ця функція відійшла 

до органів Центрального статистичного управління. Подібну функцію нагляду НКВС виконував й 

у справах реєстрації та обліку іноземців, видачі закордонних паспортів, відокремленні церкви від 

держави, реєстрації товариств. Після реорганізації адміністративна діяльність НКВС не мала 

реального політичного змісту. НКВС протягом середини 20-х років втратив вплив на керівництво 

адміністративною роботою. Також вважалось доцільним передати пенітенціарну справу цілком 

у відання НКВС «Перехід до мирного соціалістичного будівництва в перші роки НЕП дозволив 

сформувати думку, що застосування каральних заходів щодо злочинців входить в завдання 

внутрішнього управління, постановка пенітенціарної справи перебуває на правильному шляху, і що 

НКВС має більш потужну адміністративну структуру, ніж відомство НКЮ. Як видно, передбачалося, 

що «правильний шлях» каральної політики міг забезпечити тільки НКВС»4. Найважливішими та 

змістовними завданнями в цей період для НКВС стали: керівництво міліцією, виправно-трудовою 

політикою, управління комунальним господарством. 

У другій половині 20-х років ХХ століття порушувалось питання стосовно повернення НКВС 

вилучених у 1923 році функцій. Уряд доручив НКВС вивчити питання стосовно поєднання 

адміністративної й організаційної роботи. 1-4 червня 1927 року у Харкові відбувся з’їзд 

адміністративних працівників скликаний НКВС, було прийнято резолюцію про реорганізацію НКВС 

в адміністративно-політичний орган та об’єднання всіх адміністративних функцій в рамках НКВС. 

У літку 1927 року постановою ВУЦВК до завдань НКВС було передано все діловодство у справі 

проведення виборів, воно передавалось місцевим органам НКВС. Протягом 1927-1928 років питання 

про доцільність надання НКВС організаційних функцій піднімалось ще неодноразово. Наприкінці 

1927 року структура НКВС зазнала істотних змін. На НКВС УСРР покладались наступні завдання: 

керівництво виборами в Ради та контроль за виконанням директивних настанов органів верховної 

влади та центральної виборчої комісії, розробка законопроектів і постанов що відносяться 

 
1 Берелович, А,. Данилов, В., Верт, Н., Виноградов, В., Двойных, Л. (ред.) (2000). Советская деревня глазами 

ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939: документы и материалы: в 4 томах. Москва: РОССПЭН, 1, 8-9. 
2 Там само, 9. 
3 Там само. 
4 Реент, Ю. А., Жигалев, А. В. (2018). Исправительно-трудовая система Советской России в довоенный 

период (1921-1940 гг.) Москва: Проспект, 20. 
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до адміністративно-організаційної діяльності Рад та виконавчих комітетів, вивчення досвіду роботи 

на місцях у вищезазначених галузях, розробка питань, що стосуються адміністративно-

територіального поділу УСРР, регулювання адміністративних заходів підлеглих місцевих органів 

влади, охорона громадської безпеки та революційного порядку, боротьба з кримінальною 

злочинністю, впровадження та здійснення виправно-трудової політики за принципами радянської 

влади, загальне керівництво та організація органів комунального господарства. Також відповідно 

до прийнятого 12 жовтня 1927 року адміністративного кодексу УСРР на НКВС покладались завдання 

з керівництва ліквідацією наслідків стихійних лих, адміністративному нагляду за спеціальними 

видами торгівлі, реєстрації та нагляду за діяльністю товариств і союзів. «У жовтні 1927 р. ВУЦВК 

утвердив адміністративний кодекс УСРР. Його правила визначали компетенцію в області 

адміністративних стягнень НКВС УСРР…»1. Тож повноваження НКВС значно поширились 

порівняно з періодом після реорганізації 1923-1924 років. Якщо раніше НКВС обмежувався 

функціями регулювання та контролю виконавчих комітетів та Рад у їх діяльності, то після 

реорганізації 1927 року НКВС вже повноцінно керував адміністративно-організаційною діяльністю 

виконавчих комітетів і Рад через розробку законопроектів, що стосувались відповідної галузі. Після 

реорганізації 1923-1924 років завдання НКВС обмежувалось наглядом за порядком скликання з’їздів 

та нарад, в той час як після реорганізації 1927 року НКВС вже повноцінно керував виборами в Ради 

шляхом зосередження усього діловодства у своїх руках. У теорії прибічників реорганізації НКВС та 

наданні йому більш широки повноважень це мусило поліпшити роботу Рад, але фактично це призвело 

до створення обстановки всеосяжного контролю партійно-державного апарату за роботою Рад. 

Демократичні функції Рад формалізувались, в той час як виконавчий апарат став над Радою. 

Відтепер структура центрального апарату Народного комісаріату набула наступного вигляду: 

народному комісару внутрішніх справ підпорядковувались його заступник та чотири члени Колегії. 

Народний комісаріат внутрішніх справ складався з чотирьох головних відділів та управлінь: 

адміністративно-організаційного, міліції та розшуку, виправно-трудових установ, комунального 

господарства. У сукупності з підвідділами та інспектурами до відання НКВС відводилось досить 

широке коло питань. Адміністративно-організаційне управління було сформовано замість 

колишнього центрального адміністративного відділу, воно включало два відділи: адміністративний і 

організаційний. До складу організаційного відділу входило два підвідділи: інформаційно-

статистичний та секретаріат адміністративно-територіальної комісії. Адміністративний відділ 

складався з п’яти інспектур: адміністративного регулювання, іноземних справ, запису актів 

громадського стану, культів, мобілізаційного бюро. Мобілізаційне бюро керувало роботу місцевих 

адміністративних відділів й відало мобілізаційною роботою НКВС. 

Органи НКВС виконували завдання політичного, адміністративного та оперативного 

управління органами міліції та розшуку. НКВС займався також роботою з перевиховання 

правопорушників, цим займалось управління виправно-трудових установ НКВС УСРР. Відділ 

комунального господарства відповідно здійснював управління комунальною політикою. 

Секретаріат Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР був одним з найважливіших 

елементів структури НКВС і здійснював контрольні функції. До складу Секретаріату НКВС 

відносились: секретаріат колегії, загальна канцелярія, таємно-шифрувальна частина. Секретаріат 

НКВС займався розробкою планів роботи НКВС, обліком особового складу НКВС, розробкою 

загальних для всього НКВС питань, складанням загальних звітів стосовно НКВС, слідкував 

за виконанням відділами та місцевими органами НКВС своїх завдань. 

У складі свого центрального апарату НКВС мав допоміжні підрозділи. Юридичне бюро НКВС 

надавало НКВС юридичну консультацію, захищало НКВС та його органи на місцях у судових 

установах. Фінансово-господарський відділ обслуговував НКВС у фінансових й господарських 

справах, надавав консультації стосовно бюджетів. Окрім того до складу НКВС входили: центральна 

міжурядова комісія у справах товариств та спілок, вищій технічно-будівельний комітет, центральна 

міжурядова комісія у справах боротьби з пожежами. 

Загалом структура НКВС була досить широкою й громіздкою, вона охоплювала 

найрізноманітніші галузі держави. Наявність в рамках одного органу – НКВС таких різних 

за своїми завданнями та суттю структурних елементів закономірно формувало тенденцію 

 
1 Мироненко, А. Н., Бенько, А. П. (1992). Создание рычагов силового давления на украинское общество 

на рубеже 20-х-30-х годов. Киев; Днепродзержинск: Институт государства и права АН Украины, 8. 
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до децентралізації окремих підрозділів НКВС. Можна зазначити, що структура НКВС  у цей період 

певним чином схожа із структурою Міністерства внутрішніх справ колишньої Російської імперії. 

Але незважаючи на різні перебудови НКВС впродовж 20-х років ХХ століття під кінець 1920-х 

років структура НКВС все ще не розглядалась як остаточна. Охоплення НКВС різних специфічних, 

інколи досить відмінних один від одного за функціями, структурою та покладеними на них 

завданнями структур і підрозділів потребувало організації та формування самостійних 

спеціалізованих органів державного управління. Окрім того через наявність репресивних функцій  

в НКВС та ДПУ й схожість деяких завдань, покладених на ці органи і зважаючи на недосконалість 

державного апарату між НКВС і ДПУ нерідко виникали протиріччя, що також потребувало 

вирішення цієї проблеми на державному адміністративному, юридичному та структурному рівні. 

Протягом 20-х років законодавство не розмежовувало чітко діяльність у сфері державної безпеки й 

охороні громадського порядку НКВС та ДПУ. Створилась ситуацію дублювання функцій органів 

безпеки і міліції. Певні спроби розмежування сфери відповідальності робились. Але вони  

не вирішували навіть частину проблеми через обмеженість прийнятих законодавчих заходів, коли 

була потрібна серйозна реорганізація і не тільки органів НКВС. У 1926 році було прийнято 

постанову про уточнення функцій ДПУ УСРР, було внесено ряд уточнень  у сферу діяльності ДПУ, 

до завдань якого було віднесено боротьбу з деякими службовими й господарськими злочинами, 

справи розкрадання державного і суспільного майна та певні злочини проти порядку управління. 

Але це вирішувало лише невелику частину проблеми дублювання покладених НКВС та ДПУ 

завдань. У 1928 році в обов’язках ДПУ залишили найбільш небезпечні справи, що стосувались 

тероризму, зради. Постійно виникали суперечки між НКВС та ДПУ за право бути вищою 

інстанцією й контролювати підлеглі органи. В УСРР для вирішення цього питання було вирішено 

призначити на пост народного комісара внутрішніх справ та голови ДПУ одну і туж саму людину – 

В.А.Балицького. Це забезпечило єдність керівництва, посилило зв’язки органів міліції з органами 

ДПУ на місцях. Органи НКВС зіграли надважливу роль у встановленні радянської влади й 

впровадженні радянської політики «Органи ВЧК-ОГПУ-НКВД допомогли радянському Народу 

здобути перемогу в роки громадянської війни і вирішити грандіозні завдання, що постали перед 

нашою країною в роки мирного соціалістичного будівництва»1. 

Тож можна дійти висновку що все одно явною залишалась необхідність реорганізації як 

структури НКВС, так і ДПУ. Зберігалась тенденція до децентралізації підрозділів НКВС оскільки 

в одній структурі знаходились як підрозділи для забезпечення безпеки і громадського порядку, 

боротьби із злочинністю, так і структури котрі займались господарськими справами, організаційними 

й адміністративними питаннями і ці два протилежні напрями між собою нічого не пов’язувало окрім 

єдиної структури до якої вони відносились – НКВС. Протягом другої половини 20-х років йшов 

пошук більш досконалих систем і структур оформлення як НКВС загалом, так і його окремих 

підрозділів. Інколи структура змінювалась декілька разів на рік. Різні відділи могли об’єднуватись, 

або навпаки роз’єднуватись. Тож в результаті відсутності остаточного вирішення проблеми 

структури та форми НКВС 28 грудня 1930 року ВУЦВК і РНК УСРР на підставі загальносоюзного 

акту про ліквідацію НКВС союзних та автономних республік прийняли постанову про ліквідацію 

НКВС УСРР. 
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PEASANT FARMS OF UKRAINE IN THE NEP PERIOD 
(1921–1929) AND THEIR BUDGET-CREATING 
POTENTIAL 

Ірина Терпан 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна 

СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ  
(1921–1929 рр.) ТА ЇХ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 

The article characterizes individual peasant farms as economically independent subjects of 
agricultural production of the NEP period and their organizational and legal base formed during this 
period. Emphasis is placed on the fact that the Soviet government at the legislative level enshrined 
the nationalization of land and in every way limited the entrepreneurial activity of wealthy farms. It 
is noted that at the initial stage of implementation of the new economic policy as of 1923 in Ukraine 
there were a total of 4811.2 thousand farms. Most of them – 1915.5 thousand (39.8%), were 
concentrated in the Right Bank district (Volyn, Kyiv and Podolsk provinces), 1519.3 thousand 
(31.5%) – in the Southern Steppe region (Odesa, Ekaterinoslav, Donetsk provinces), and 
1376.4 thousand (28.6%) – in the Left Bank district (Chernihiv, Poltava, Kharkiv provinces). 
The budget-generating potential of peasant farms is analyzed, which in the pre-collective farm 
period, first of all in the first half of the 1920s, were the dominant form of organization 
of agricultural production in the Ukrainian countryside. It was found that the basis 
for the formation of peasant budgets was the use of land, as well as the maintenance of a large 
amount of livestock, participation in agricultural cooperation, and contracting. The production 
process involved the work of peasant families and, to a limited extent, hired labor. The main 
occupations of the Ukrainian peasantry – agriculture and animal husbandry could not always 
provide everything needed by peasant families, as a result, a significant part of farms received 
income from ancillary industries, crafts, and seasonal work. The formation of peasant budgets was 
closely linked to pricing policy. In some years, favorable consumer changes in prices, a very 
satisfactory harvest, and the associated revival in the sale of agricultural products led 
to an increase in cash income of the rural population. 
Keywords: budget, new economic policy, nationalization of land, peasant economy, land 
allotment, price policy. 

Постановка проблеми. Актуальність вивчення селянського господарства доби НЕПу – 
основного осередку селянської спільноти в той час, зумовлюється тим, що дозволяє простежити 
глибинні соціально-економічні процеси, що відбувалися на селі, в тому числі і на рівні окремого 
селянського двору та родини. Звернення до конкретного історичного досвіду формування 
організаційно-правової база індивідуальних селянських господарств доби НЕПу і його критичне 
осмислення дає можливість краще зрозуміти особливості і закономірності тогочасної аграрної 
політики і врахувати їх при розв’язанні сучасних проблем українського села. 

Особливої ваги набуває всебічний аналіз виробничого потенціалу і доходності селянських 
господарств та формування їх бюджетів – ключового селянського питання, що в кінцевому підсумку, 
дозволить об’єктивно визначити матеріальний рівень життя селян та його динаміку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теми функціонування індивідуальних селянських 
господарств як економічно незалежних суб’єктів сільськогосподарського виробництва доби НЕПу, 
їх бюджетоутворюючого потенціалу в тій чи іншій мірі торкалося багато дослідників історії 
українського села доколгоспного періоду. 
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Різні аспекти проблеми знайшли відображення у працях М. Гуревича1, В. Калініченка2, 

А. Морозова3, І. Рибака4, О. Сушка5, В. Лазуренка6, Ю. Святця7 та інших дослідників. 

Однак, при вивченні повсякденного життя селян на рівні окремо взятого господарства його 

організаційно-правові засади і аналіз бюджетоутворюючих можливостей не завжди знаходить 

належне висвітлення. На наш погляд, дослідження проблеми допоможе заповнити існуючі 

прогалини щодо формування бюджетів селянських господарств як складової аграрної історії 

України доби НЕПу. 

Виходячи з цього, визначено мету дослідження, яка полягає у всебічному аналізі одноосібного 

селянського господарства як організаційно-правової форми аграрного підприємництва періоду НЕПу 

та з’ясуванні потенційних можливостей формування бюджету селянських господарств у розрізі 

основних галузей господарства. 

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи селянське господарство доби НЕПу 

як самостійну організаційно-правову форму аграрного підприємництва, виходимо з того, що нова 

економічна політика радянського керівництва щодо селянства у 1921–1929 рр. була тимчасовою, 

оскільки базова ідеологія ВКП (б) не зазнала оновлення і не змінювалася. 

Проголошена у березні 1921 р. Х з’їздом РКП (б) нова економічна політика відкривала певні 

можливості для вільного вибору селянами форм землекористування і сприяла утвердженню 

індивідуального селянського господарства як домінуючої виробничої одиниці в аграрному секторі 

економіки8. Члени такої виробничої одиниці об’єднувалися одним сімейним бюджетом, вели спільне 

виробництво, працювали в ньому і залежно від обставин займалися заробітками за межами 

господарства. 

На початковому етапі впровадження НЕПу станом на 1923 рік в Україні нараховувалося 

4811,2 тис. селянських господарств. З них найбільше – 1915,5 тис. (39,8 %), зосереджувалося 

в Правобережному районі (Волинська, Київська і Подільська губернії), 1519,3 тис. (31,5 %) – 

в Південному Степовому районі (Одеська, Катеринославська, Донецька губернії) і 1376,4 тис. 

(28,6 %) – в Лівобережному районі (Чернігівська, Полтавська, Харківські губернії). 

Постійне населення селянських господарств у той час складало 23342,8 тис. душ. З них 

в Правобережному районі – 8447, 8 тис. душ (36,2 %), в Південному Степовому районі – 7666,5 тис. 

душ (32,8 %), в Лівобережному районі – 7228,4 (31,0 %)9. Головним сільськогосподарським регіоном 

України залишався Лісостеп. Із загальної кількості 5 млн. 153 тис. господарств у 1928 р. на Лісостеп 

припадало 50 % (Правобережжя – 1 млн. 790 тис., Лівобережжя – 1 млн. 226 тис., Полісся – 532 тис.), 

на Степ – 30 % господарств (1 млн. 603 тис.)10. 

На початок 1927 р. пересічно кожне селянське господарство складалося із 5,42 душ обох статей. 

Найбільші за чисельністю селянські родини статистикою зафіксовано в районі Степу – 5,86, 

 
1 Гуревич, М. Б. (1927). Питання сучасного селянського господарства України. Харків: Центральне статистичне 

управління УСРР. 
2 Калініченко, В. В. (1997). Селянське господарство України в період НЕПу: історико-економічне дослідження: 

монографія. Харків: Основа. 
3 Морозов, А. Г. (1993). Село і гроші: українська кредитна кооперація в добу НЕПу: монографія. Черкаси: 

НДІТЕХІМ. 
4 Рибак, І. В. (2008). Індивідуальне селянське господарство Поділля в добу непу. Кам’янець-Подільський: Абетка. 
5 Сушко, О. О. (2002). Роль селянського двору у формуванні ринку сільськогосподарської продукції в роки 

НЕПу. Український селянин: Збірник наукових праць інституту історії України НАН України та Черкаського 

Державного університету імені Богдана Хмельницького, 4. 
6 Лазуренко, В. М. (2012). Становлення та розвиток селянських фермерських господарств в Україні: соціально-

економічний аспект (1921-1929 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. 

Переяслав-Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 
7 Святець, Ю. А. (2008). Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні 

джерела та методи дослідження): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 
8 Х съезд РКП (б) (1938). Протоколы. Москва: Партиздат, 564-565. 
9 Статистический ежегодник 1922-1923 г. (Выпуск первый) (1924). Труды Центрального Статистического 

Управления. Москва: Типография М.К.Х., VІІІ, 5, 128. 
10 Береловича, А. Данилова, В. (ред.) (2000). Сводка информотдела ОГПУ № 48 о ходе кампании по новым 

х[лебо]заготовкам на Украине и СКК по данным на 31 августа 1929 г. 10 сентября 1929 г. Советская деревня 

глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1923-1929. Документы и материалы: в 4-х томах. Москва: РОССПЭН, 2, 177-178. 
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найменші на Правобережжі – 4,62 душ. Родини у господарствах без засіву в середньому складалися 

із 3,31 душ, в той же час у господарствах з посівною площею 9–15 десятин – 7,09, з площею понад 

15 десятин – 8,11 душ обох статей1. 

Тогочасне селянське господарство під рубрикою «Дописи з місць» у щомісячнику «Земельник» 

(грудень 1924 р.). характеризує досвідчений статистик з Валківського повіту Харківської губернії 

М. Ковалевський: «у р. 1924-му при облікові об’єктів оподаткування єдиним с.-г. податком  

на 1924–25 рік, здобуто такі цифри: взято на облік 9239 господарств з 45660 їдцями, з загальною 

площею землі 34862 дес. Ці господарства мали 4424 коней, 6247 корів і 360 волів. Пересічно на одне 

господарство припадає 3,8 десятин землі (а на їдця 0,75 дес.), 047 коняки, 0,7 корови. Інакше кажучи, 

тільки половина господарств має по одному коню та у 7 дворів з 10 є корови. Це майже те саме, що 

мали ми в р. 1913-му щодо землі і корів та вдвоє менше коней. Але, порівнюючи з собою податкові 

списки двох попередніх років, ми помічаємо збільшення живого реманенту на 10 %, а в деяких 

випадках і більше»2. 

Про бюджетоутворюючий потенціал селянських господарств України можна судити 

із узагальнених статистичних показників доби НЕПу. У 1925–1926 р. в середньому на одне селянське 

господарство припадало в переводі на ВРХ (велику рогату худобу) 1,02 голів робочої худоби 

(найбільше в Поліссі – 1,28, найменше на Правобережжі – 0,75). На початок 1927 р. худоба в капіталі 

окремо взятого господарства по Україні становила 318,78 крб., маючи регіональні відмінності. 

Питома вага птахівництва у капіталах в середньому на одне господарство по Україні була 

незначною – 7,08 крб. В Степу цей показник був найбільшим – 10,4 крб., на Лівобережжі – 5,95, 

на Правобережжі – 4,39 і на Поліссі – лише 4,25 крб.3 

Вже на початок 1920-х рр. порівняно з дорадянським періодом у земельно-майновій 

диференціації українського села відбулися помітні зміни. Розшарування селянських господарств 

у 1926 р. (розквіт НЕПу) характеризувалося наведеними нижче показниками (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Диференціація селянських господарств УСРР у 1926 році за посівною площею  

(порівняно з 1917 р.) 

Питома вага селянських господарств за засівною площею (%) 

Групи господарств 1917 р. 1926 р. +; – 

без засіву 16,3 4,4 – 11,9 

до 1 десятини 15,4 8,7 – 6,7 

1,1 – 2 десятини 16,4 19,3 + 2,9 

2,1 – 3 десятини 11,9 19,8 + 7,9 

3,1 – 4 десятини 8,4 14,2 + 5,8 

4,1 – 6 десятин 10,7 15,9 + 5,2 

6,1 – 9 десятин 8,4 9,9 + 1,5 

9,1 – 15 десятин 6,9 6,0 – 0,9 

15 і більше десятин 5,6 1,8 – 3,8 

 100 100  

Джерело: Складено за4 

 

З наведених статистичних даних можна зробити висновок, що в першій половині 1920-х рр. мав 

місце чітко виражений процес «осереднячення» селянських господарств, передусім за таким 

важливим критерієм, як наявність посівної площі. Наведені в таблиці дві перші і дві останні групи 

 
1 Статистичний щорічник на 1929 рік (1929). Україна. Харків: ЦСУ, 177. 
2 Ковалевський, М. (1924). Основні потреби українського селянства (із спостережень статистика). Земельник. 

Щомісячник. Харків, 3, 85-86. 
3 Статистичний щорічник (1929). Україна. Харків: ЦСУ, 176-177. 
4 Шліхтер, О. (1927). Українське сільське господарство за 10 років. Український агроном. Журнал 

агрономічної секції ВУК профспілки с.-г. та лісових робітників СРСР. Харків, 10-11, 8-20. 
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за наявністю посівної площі зменшилися, а натомість збільшилася питома вага господарств 

із середньою площею засіву. Тобто збільшення чисельності селян-середняків відбувалося за рахунок 

зменшення груп малозасівних і великозасівних господарств. Тим самим фактично була розширена 

база для подальшого розвитку економічно міцних господарств. 

Характеризуючи селянські господарства та їх виробничо-економічний потенціал в період НЕПу 

варто навести аналітичні викладки В. Калініченка, згідно яких в Україні у 1927 р., бідняки складали 

23,7 % селянських господарств і користувалися 14,2 % земель. Питома вага заможних господавств 

складала 4,0 %, а частка їх у землекористуванні – 7,5 %. Питома вага середняків за числом 

господарств – 72,3 %, а частка в землекористуванні – 78,3 %1. 

Виробничо-економічний потенціал селянських господарств окрім трудових ресурсів базувався 

на наявності землі, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарського реманенту, будівель 

тощо. Аналіз основних економічних характеристик селянського подвір’я показує, що господарства 

мали суттєву різницю у своїх економічних можливостях і їх економічна спроможність, прямо 

залежала від площі наявної у них землі (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Показники виробничого потенціалу селянських господарств у 1927 році  

за наявністю землі в групах вартості основних засобів виробництва 

Групи  

за вартістю  

основних засобів 

виробництва (ЗВ) 

Число 

обстеж. 

госпо- 

дарств 

Склад сім’ї Землекористування 

На одне 

госп-во % 

гос-в 

без 

робіт- 

ників 

% господарств 
На одне господарство 

припадає гектар 

душ 
робіт- 

ників 

Без  

наділів 

ріллі 

Без  

посівів  

або  

до 0,09 дес. 

Наділе-

ної  

ріллі 

Посівів 

на своїй  

і орендо- 

ваній 

землі 

сіно-

жаті 

Без ЗВ 3786 2,7 0,6 43,6 11,6 36,1 2,3 1,0 0,1 

ЗС до 100 крб. 13035 3,6 0,8 30,6 5,1 13,0 3,2 1,7 0,1 

ЗВ 101–200 крб. 13347 4,1 0,9 21,5 2,5 5,7 3,7 2,5 0,2 

ЗВ 201–400 крб. 27965 4,6 1,0 13,5 1,1 2,1 4,4 3,5 0,3 

ЗВ 401–800 крб. 41484 5,3 1,2 7,8 0,5 0,6 5,5 5,0 0,3 

ЗВ 801–1600 крб. 23497 6,1 1,4 4,5 0,3 0,4 7,4 7,4 0,4 

Понад 1600 крб. 4954 6,8 1,6 3,1 1,2 0,8 10,5 11,5 0,3 

Всього 128158 5,0 1,1 13,0 1,6 3,7 5,2 4,7 0,3 

Джерело: Складено за2 

 

Вагомим чинником виробничого потенціалу селянських господарств була наявність худоби, 

яку в українському селі почали називати «товаром», оскільки саме худоба була еквівалентом вартості 

зернової продукції, а наявність коня, вола та великої рогатої худоби засвідчувала майновий статус 

селянського двору. Худоба була своєрідним «рухомим капіталом» селянських господарств. 

Встановлено, що в разі одночасного продажу на приватному ринку наявних в селянському 

господарстві коня, корови, вола і свині селянське господарство у 1924–1925 р. могло отримати 

грошовий прибуток у сумі 357 крб., а в 1926–1927 р. – 596 крб.3 

Загальний бюджет селянського господарства доби НЕПу характеризує статистичний аналіз 

даних на кінець бюджетного 1925–1926 р. В середньому одне селянське господарство України 

впродовж року отримало 923,25 крб. гуртового прибутку. Як і за іншими показниками, він найвищим 

 
1 Кульчицький, С.В. (2012). Середняки. Енциклопедія історії України: у 10 т. Інститут історії України 

НАН України. Київ: Наукова думка, 9, 544. 
2 Статистический ежегодник (1924). Труды Центрального Статистического Управления. Москва: 

Типография М.К.Х., VІІІ, 7, 144. 
3 Статистика України (1928). Рух цін на Україні в 1926 р. Харків: ЦСУ, 129, 2, 19. 
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був у Степу – 1086,7 крб., найменшим на Правобережжі – 688,68 крб. Безпосівні господарства 

отримали лише по 324,68 крб., а ті, що мали понад 15 десятин землі – 2287,75 крб. гуртового прибутку. 

Варто зазначити, що основу гуртового прибутку пересічного селянського господарства становили 

надходження від різних галузей сільського господарства. По Україні цей показник становив 

742,45 крб. (найбільше в Степу – 791,67 і на Поліссі – 750,34 крб. Щодо умовно-чистого прибутку 

пересічного селянського господарства України, то він становив 576,83 крб.1 

Загальний низький життєвий рівень сільського населення зберігався і в наступні роки. У 1927–

1928 рр. прибуток у розмірі понад 700 крб. (у цінах того часу) мали в Україні лише 2,5 % селянських 

господарств2. 

Дохідна частина селянських господарств у грошовому вираженні в добу НЕПу залежала 

не лише від них самих, а й від загального стану економіки, особливо аграрного сектора, 

промисловості, транспорту і торгівлі. Так, у 1923–1924 pp., тобто після руйнівного голоду, капітали 

усього сільського господарства в УСРР становили 2 млрд. 566 млн. довоєнних крб., з них –  

2 млрд. 513 млн. крб. (в червінцях – 3,5 млрд. крб.) припадали на селянські господарства3. 

У 1927–1928 рр. надходження до бюджетів селянських господарств складалися з таких статей: 

від продажу продукції – 50–60 %, заробітків з оплатою грошима – 20–30 %. Решта припадала 

на грошові кредити. 

Видаткова частина грошового бюджету селянських господарств складалася з купівлі (57–70 %), 

найму робочої сили (6 %), податків (4,9 %). Зокрема, на придбання промислових товарів селянство 

спрямовувало 36 % своїх грошових витрат4. За даними уряду УСРР, на 1 жовтня 1928 р. селянські 

заощадження в ощадних касах становили 5 млн. руб. (всього по Україні – 58 млн. крб.)5. 

Для розуміння особливостей грошового обігу у селянських господарствах доби НЕПу 

актуальним є аналіз зроблений за щоденними даними добровільних кореспондентів з різних регіонів 

України у 1927–1929 рр. (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Прибуткова частина бюджету пересічного селянського господарства України  

у 1927–1929 рр. (у крб.) 

Період 

Від продажу 

сільгосп. 

продукції 

Сторонні 

заробітки 
Кредити 

Одержано 

боргів та 

відсотків 

Одержано 

завдатків 

Інші 

прибутки 

1927 р. 

Січень–березень  
52,0 39,98 8,77 0,99 0,18 8,98 

Квітень–червень  54,77 38,14 11,33 3,30 1,31 6,21 

Липень–вересень  70,38 38,28 11,33 3,30 1,31 6,21 

Жовтень– грудень  73,96 42,47 9,36 3,07 0,64 6,18 

1928 р. 

Січень–березень 
57,56 34,9 10,88 3,61 0,40 6,17 

Квітень–червень  51,40 34,77 7,68 2,15 - 7,92 

Липень–вересень  58,08 33,74 6,30 1,44 - 7,19 

Жовтень– грудень  69,78 37,59 7,36 1,76 - 9,43 

1929 р. 

Січень–березень 
53,79 30,13 6,58 1,65 - 7,76 

Джерело: Складено за6 

 

 
1 Статистичний щорічник на 1929 рік (1929). Україна. Харків: ЦСУ, 177. 
2 Гладков, Н. А. (ред.) (1977). История социалистической экономики СССР. Москва: Наука, 3, 338. 
3 Гринштейн, A. (ред.) (1926). Капиталы и национальный доход Украины в 1923-1924 гг. (опыт исчисления). 

Xарьков: НКФ УССР, 44. 
4 Радянський статистик (1928). 10 листопада. 
5 Материалы к отчету правительства УССР одиннадцатому съезду Советов (1929). Два года работы 

правительства: 1926/27-1927/28. Харків: 152. 
6 Статистичний щорічник на 1929 рік (1929). Україна. Харків: ЦСУ, 177, 182. 
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Наведені статистичні викладки свідчать про те, що більше половини прибуткової частини 

бюджетів селянських господарств становила грошова виручка від реалізації виробленої ними 

сільськогосподарської продукції. Бюджет поповнювався також надходженнями від сторонніх 

заробітків. Понад 10 % селянських бюджетів становили кредити. 

Таким чином, індивідуальні селянські господарства в доколгоспний період, передусім у першій 

половині 1920-х рр., були домінуючою формою організації сільськогосподарського виробництва 

в українському селі. 

Основу їх бюджетоутворюючого потенціалу становило використання земельних наділів, а 

також утримання значної кількості худоби, участь у сільськогосподарській кооперації та 

контрактації. До виробничого процесу залучалася праця селянських родин і обмежено – наймана 

праця. Чисельність родин, а відтак і потенціал трудових ресурсів селянського господарства, прямо 

залежала від наявності землі. За цим же критерієм набув розвитку чітко виражений процес 

«осереднячення» господарств – збільшення господарств із середньою площею засіву і водночас 

зменшенням груп малозасівних і великозасівних господарств. 
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ЕМІГРАЦІЯ ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  

У 1923-1930 РР.: ПРИЧИНИ, НАПРЯМКИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ 

ПОРТРЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

The article deals with Jewish emigration from the territory of Soviet Ukraine, in particular 
Zhytomyr and Kyiv regions, in the interwar period. Based on a comprehensive analysis of the 
documents of the Russian-Canadian-American Passenger Agency (RUSCAPA), the State Archives 
of the Kyiv and Zhytomyr regions, the materials and memories of eyewitnesses of events, the 
motives and directions of Jewish emigration, and the social affiliation of migrants were revealed. 
The social, political, and economic situation in Soviet Ukraine, which caused a massive wave of 
Jewish emigration is characterized. During the entire period of RUSCAPA’s existence from 1923 
to 1930, about one thousand people left. The People’s Commissariat of Foreign Affairs was 
involved in the registration of passports in the Soviet Union. However, permission to issue them 
was granted by the People’s Commissariat of Internal Affairs (hereinafter – the NKVD) and the 
People’s Commissariat for Military Affairs. The main destinations of Jewish emigration during 
this period were the United States, Canada, and South America. It was found that the Canadian 
government was primarily interested in agricultural workers or domestic workers. The Canadian 
Jewish Society "ICA," as well as the diaspora facilitated emigration to Canada. It was found that 
leaving the USSR was much more difficult than leaving Western Ukraine. In the late 1920s as a 
result of the collapse of the root policy in the USSR, the strengthening of authoritarian 
tendencies caused additional difficulties in producing departure documents. The study also 
determined what restrictions were created by the order of government bodies to travel outside 
the Soviet Union. At the same time, the study makes it possible to create a collective and 
personal portrait of emigrant/emigrants from the USSR. 
Keywords: jewish emigration, RUSCAPA, emigrant, Canadian Jewish Society, bureaucracy, 
Soviet Ukraine. 

Доба революцій та воєн, започаткована революцією 1905 р., пов’язується із загостренням 

антисемітських настроїв та спричиненими ними періодичними погромами. Така ситуація 

спровокувала хвилю єврейської еміграції, яка не припинилась після Української революції 1917-

1921 рр., як вважають деякі науковці, а тривала, хоча й у значно менших масштабах, до кінця  

1920-х рр. Про це свідчать матеріали фонду Російсько-канадсько-американського пасажирського 

агентства (далі – РУСКАПА) у Державних архівах Київської та Житомирської областей. У фондах 

містяться: офіційне листування клієнтів з пасажирським агентством, анкети та опитувальні листи для 

емігрантів з теренів Радянського Союзу, телеграми та інші документи, що мають відношення 

до окреслених областей. РУСКАПА впродовж 1923-1930 рр. забезпечувало еміграцію громадян СРСР 

до США, Канади, окремих країн Західної Європи, Південної Америки й Карибського басейну 

та Південної Африки. За межі СРСР у 1920-х рр., переважно до США і Канади, емігрували євреї, 

українці, німці, поляки, росіяни. Однак переважна більшість, а це понад 80% особових справ фонду, 

стосуються єврейської еміграції з СРСР. 
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Актуальність теми визначається необхідністю дослідження неопублікованих і неопрацьованих 

архівних матеріалів, що можуть допомогти осягнути масштаби, напрямки еміграційного руху євреїв 

з радянської України в міжвоєнний період. Одночасно, дослідження допоможе створити колективний 

та персональний портрет емігрантів/емігранта. Глобалізаційні процеси пов’язуються з новими 

хвилями еміграції, трудових міграцій, безвідносно до національних ознак. Головним чинником, який 

спонукає сучасників шукати кращої долі за кордоном, є економічний фактор. Запропоноване 

дослідження дозволить порівняти фактори, умови, причини, напрямки масової еміграції та соціальну 

належність емігрантів, що підкреслює його актуальність. 

Мета дослідження: на основі всебічного аналізу документів фонду РУСКАПА, матеріалів і 

спогадів очевидців подій розкрити мотиви, механізми та напрямки еміграції єврейства, з’ясувати 

соціальну належність переселенців з території радянської України, зокрема Житомирщини 

та Київщини, протягом 1923-1930 рр. 

Серед досліджень, присвячених проблемі єврейської еміграції в окреслений період, варто 

виділити статтю М. Пархомовського і Д. Харува, в якій автори виділяють дев’ять періодів єврейської 

еміграції, починаючи з 1648 р. до 2007 р1. На їх думку, період між двома світовими війнами найменш 

вивчений. У цей час з Радянської Росії і Радянського Союзу виїхало понад 300 тисяч євреїв, більшість 

у 1918-1922 рр. Основна частина євреїв, яка виїхала з Росії в перші роки після революції, оселилася 

в Західній Європі. Значна частина тих, хто емігрував після революції до Німеччини, переселилася 

в другій половині 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. до Франції, а пізніше – в США. Всього в цей 

період до США емігрувало близько 100 тисяч радянських євреїв2. Другий етап українсько-

єврейського переселення до Канади, на думку М. Марунчака, розпочався після закінчення Першої 

світової війни3. М. Боровик доводить, що він тривав від 1922 до 1939 р. Автор аргументує ці 

хронологічні рамки обмеженнями імміграції у перші повоєнні роки4. 

Масову хвилю еміграції євреїв спричинили соціальна, політична та економічна ситуація 

в Україні. Перша світова війна, революції, єврейські погроми, занепад штетлів підірвали звичний 

уклад життя, тісно пов’язаний із релігійними та культурними традиціями, які швидко руйнувалися 

в окреслених умовах. Євреї опинились у досить скрутному становищі. Заможніші євреї, які 

не підтримували політики більшовиків, боялись конфіскації приватної власності, націоналізації 

промисловості, втрати торгових привілеїв. Цей фактор посприяв їх від’їзду за кордон. Однак слід 

зазначити, що їхали представники різних соціальних категорій, тому економічний фактор був 

не єдиною причиною, що спонукала до виїзду за кордон: на перший план виходили політичні мотиви, 

загальна ситуація в СРСР та пам’ять про жахіття погромів, які могли повторитись. 

Після закінчення Громадянської війни і створення СРСР виїзд громадян за кордон переходить 

на бюрократичні рейки. Ці події збіглися із закриттям кордонів перед єврейськими емігрантами 

в США і Великобританію на хвилі страху перед величезною хвилею біженців, загальним зростанням 

антисемітизму і поширенням іммігрантами з СРСР «світової революції». США у 1921 р. скоротили 

квоту євреїв-іммігрантів до 50 тисяч осіб на рік, а потім, в 1924 р. – до 10 тисяч чоловік5. 

З УСРР виїхати було значно складніше, ніж із Західної України, практично неможливо. 

У таємному листі наркома внутрішніх справ В. Манцева від 19 квітня 1922 р. зазначалось: «Тільки 

Київ, Житомир, Вінниця, Чернігів всім Губотуправам… НКВС роз’яснює, що масові виїзди за кордон 

у теперішній час є досить небажаними, а тому необхідно при розгляді заяв громадян про видачу 

закордонних паспортів збирати від судово-каральних чи надзвичайних органів найточніші відомості 

про особу виїжджаючого, а також необхідне особливе клопотання державних установ чи підприємств 

 
1 Пархомовский, М., Харув, Д. (2009). На четырех краях земли. Еврейская эмиграция из России (1881-1939) 

Лехаим <https://lechaim.ru/ARHIV/206/kabinet.htm> (2021, серпень, 04). 
2 Генеалогический портал (2021). Эмиграция из СССР. Еврейские корни. 

<https://jroots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=108> (2021, серпень,16). 
3 Марунчак, М. (1991). Історія українців Канади. Вінніпег: накладом Української вільної академії наук 

в Канаді. 20, 512. 
4 Боровик, М. (1991). Століття українського поселення в Канаді (1891-1991) Монреаль-Оттава: Українська 

Могилянсько-Мазепинська академія наук (УММАН), 25, 485. 
5 Дзира, О.І. (2016). Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 

1918-1939 рр. disserCat <https://shron1.chtyvo.org.ua/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_ 

suspilnopolitychnoho_statusu_ukrainskykh_pereselentsiv_1918193.pdf?PHPSESSID=fnrj6mmg1326f4j3vqnlsvfri2>, 35. 

(2021, серпень, 20). 
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про дозвіл тим, хто подавав заяву виїзду за кордон. Деякі полегшення у напрямку можливі тільки для 

емігрантів пролетарського і напівпролетарського походження»1. 

У Постанові Ради народних комісарів УСРР від липня 1922 р. йшлося про довідки від 

Обкомгоспу про відсутність комунальних заборгованостей, від фінвідділу про відсутність державних 

заборгованостей та свідоцтво від ДПУ, що підтверджувало перед народним комісаром іноземних 

справ чи його уповноваженим (з дозволу яких міг відбутися виїзд за кордон і якими видавалась віза) 

відсутність перепон до виїзду2. Свідоцтва від ДПУ таємно видавалися від імені губотуправ. 

В «Інструкції № 18 Губотуправам про видачу свідоцтв про відсутність перепон до виїзду за кордон» 

зазначалося, що «видача свідоцтва й відмова від видачі такого повинні робитись виключно від імені 

губотуправа»3. Про необхідність отримання цієї довідки-дозволу з губернського відділу управління 

виконавчого комітету для вироблення візи повідомляється в листуванні РУСКАПА у Москві з його 

відділом у Києві і підтверджується майже в кожній архівній справі. 

30 жовтня 1923 р. Радою Народних Комісарів СРСР було ухвалено Статут пасажирського 

агентства РУСКАПА. Документ закріплював за організацією монополію у справі еміграції з теренів 

СРСР. Засновниками агентства були Добровільний Флот і Центральне Правління Державного 

Торгового Флоту, в подальшому – «Русфлот», іноземні структури представляли: Канедіан Пасифік 

Рельуей Компанії, Голландсько-Американська Лінія і Кунард Стімшип Компані Лімітед4. 

РУСКАПА надавало допомогу громадянам СРСР в оформленні документів для виїзду 

за кордон, здійснювало їх відправлення. Матеріали фонду РУСКАПА свідчать, що з території 

радянської України виїзд був досить обмеженим і складав менше однієї тисячі осіб за весь період 

існування агентства протягом 1923-1930 рр. Підтвердженням цього є особові справи Державного 

архіву Київської області (1 476 справ), частина яких стосується еміграції єврейських мешканців 

Бердичівської округи. У Державному архіві Житомирської області зберігаються 581 справа 

Волинського агентства РУСКАПА емігрантів з Житомирської округи (опис 1) і 22 справи емігрантів 

з Шепетівської округи (опис 2). Фонд Коростенського субагенства Русько-Канадсько-

Американського пасажирського агентства (РУСКАПА) Коростенської округи зберігає 59 справ 

емігрантів, що намагалися виїхати за межі СРСР протягом 1925-1930 рр. У близько 20–30% справ 

зазначається, що поїздка не відбулася. Як свідчать архівні документи, більшість євреїв виїжджали 

саме із містечок (штетлів), таких як Бердичів, Житомир, Любар, Чуднів, Білогородка, Шепетівка, 

Коростень, Ізяслав, Умань тощо. 

Проаналізувавши особові справи емігрантів Волинського агентства РУСКАПА у Житомирі, яке 

знаходилося за адресою вулиця Леніна, будинок 6 (сучасна вулиця Київська)5, переконуємось у тому, 

що більшість мешканців Волинської округи бажали виїхати до Канади (301 справа) і США 

(124 справи). У деяких справах вказуються міста, до яких прямували емігранти: Бостон, Нью-Йорк, 

Вашингтон, Чикаго, Клівленд. В інших справах є свідчення про еміграцію в країни Південної 

Америки: до Уругваю – 54 справи, Аргентини – 39 справ, Мексики – 26 справи, навіть були охочі 

виїхати на Кубу – 7 справ, в Бразилію – 3 справи. Але не всім вдалося емігрувати за різних обставин: 

відмовлялися самі від поїздки через брак коштів або отримували відмову в агентстві, іноді 

вказувалося, що поїздка анульована, рідше відмовляли в закордонному паспорті або не змогли 

виїхати через стан здоров’я. У назвах деяких справ вказувалися релігійна приналежність (баптисти, 

лютерани) або професія емігранта «цирульник Хая-Тойбе»6. 

Кожна справа фонду співвідноситься з прізвищем охочого претендента виїхати чи то до Канади, 

чи до США, чи до країн Південної Америки. Кількісні характеристики пояснюються економічним, 

соціальним та політичним становищем українських євреїв на цих землях та еміграційною політикою 

СРСР. Серед документів особових справ збереглися опитувальні листи, медичні довідки, телеграми, 

ділове листування акціонерного товариства з клієнтами, квитанції про сплату послуг та інші важливі 

джерела. Вони дають можливість з’ясувати правила виїзду з СРСР та в’їзду до США і Канади, вимоги 

до громадян, які бажають емігрувати (вік, стан здоров’я, склад родини, рівень грамотності, наявність 

 
1 Державний архів Київської області, ф. 111, оп.4, спр., арк. 48.  
2 Державний архів Київської області, ф. 4205, оп.1, спр. 115, арк. 26. 
3 Державний архів Київської області, ф. 4205, оп.1, спр. 115, арк. 22. 
4 VGD.RU ВЕБ (2015). Документы об иммигрантах содержащиеся в архивах бывшего СССР 

<https://forum.vgd.ru/1582/53708> (2021, серпень, 12). 
5 Державний Житомирської області, ф. 260. 
6 Державний Житомирської області, ф. 260, оп.1, спр. 495. 

https://ephd.cz/Downloads/W.E.B.
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запрошення, грошові витрати на поїздку та оформлення закордонних паспортів для дорослих і дітей) та 

інші, насамперед біографічні, відомості. Якщо в попередній період емігрували в основному бідні 

єврейські робітники й ремісники, що селилися в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Сент-Луїсі, Сан-

Франциско та інших великих містах США, то значну частину післяреволюційної радянської єврейської 

еміграції становила інтелігенція і представники середніх і вищих класів. Чимало їх мріяли повернутися 

на звільнену від більшовиків батьківщину. 

В одних із не багатьох родинних спогадів, знаходимо згадки про те, що багато євреїв після 

революції емігрували з територій колишньої Російської імперії в різних напрямках. Раїса 

Константиновська (Рабінович) згадувала, як її батьки – інженер Григорій (Герш) Константиновський 

і його дружина Єлизавета Генріховна (в дівоцтві Піковська) також обговорювали питання еміграції 

(вночі, коли діти вже повинні були спати). «Я пам’ятаю, ми жили у Шепетівці, на польському кордоні. 

Багато хто йшов через кордон пішки, перевозячи свій скарб, переводячи худобу… Але мати не хотіла 

емігрувати до Польщі. Хотіла в США, де вже жили її брат (Ісаак з родиною) і сестра (Єва). А це, 

мабуть, було неможливо. Так ми і залишилися в Союзі… І ніколи про це розмов не було»1. 

Процес виїзду за межі УСРР керувався «Положенням про в’їзд в межі СРСР і виїзд за межі 

СРСР», прийнятим ЦВК і Радою Народних Комісарів СРСР 5 червня 1925 р. Оформленням 

закордонних паспортів у СРСР займався Наркомат іноземних справ. Однак дозвіл на їх видачу 

надавався Народним комісаріатом внутрішніх справ (далі – НКВС) та Наркоматом з військових справ. 

Закордонний паспорт діяв протягом 6 місяців з моменту виїзду за межі СРСР і міг бути продовжений 

ще на 6 місяців за додаткову плату. Порушення строків каралось штрафом2. 

До імміграції не допускалися: 1) особи з низьким рівнем розумового розвитку, психічно хворі; 

2) хворі на туберкульоз або будь-які інфекційні захворювання; 3) німі, сліпі, каліки; 4) злочинці; 5) повії 

та сутенери; 6) жебраки й волоцюги; 7) особи, які прибувають до Канади за кошти доброчинних 

інституцій; 8) хронічні алкоголіки; 9) анархісти та члени анархістських організацій; 10) особи, 

які не вміють читати будь-якою мовою (за винятком дітей до 15 років і дорослих після 55 років)3. 

Для виїзду з УСРР потрібно було мати: проїзний квиток на корабель (шифскарта), яку 

переважно оплачували родичі з-за кордону; виклик від них з Канади чи то з іншої країни, закордонний 

паспорт, довідку з військкомату, медичну довідку, візу. Але, за розпорядженням державних органів, 

встановлювалися різні додаткові обмеження на в’їзд-виїзд. 

Для пред’явлення американському консулу потрібно також було мати: 1) свідоцтво про 

несудимість; 2) метрику про народження і про шлюб (якщо така була); 3) фотокартки; 4) 10 доларів 

для оплати американської візи; 5) кишенькові гроші на особисті потреби і для проживання у Москві 

протягом декількох днів4. 

Реєстраційні картки видавалися за наявності медичної довідки, опитувального листка і 

свідоцтва про професію. До відома пасажирів доводилося, що для виїзду  в «різні заокеанські 

країни» урядом встановлювалися різноманітні правила. Вимагалося мати три незавірені фотокартки 

давати точні відповіді на запитання опитувального листка. У листі потрібно було вказати: 

1) на скільки осіб виготовлялася шифскарта та дата заповнення; 2) прізвище, ім’я, по-батькові; 

3) дату народження; 4) чи вміли читати і якою мовою; 5) заняття або спеціальність; 6) сімейний стан 

(одружений чи неодружений, вдівець, розведений тощо); 7) місце народження. У другій частині 

опитувальника вказували місто і країну, куди їхали і до кого (ступінь спорідненості й точну адресу), 

а також назву губернського міста, де отримували закордонний паспорт. У кінці зазначалася 

постійна адреса емігранта5. 

 
1 Leonid Volynsky Literary Heritage (2015). Леонид Наумович Волынский. Жизнь и творчество 

<https://zwinger.it/zwar/> (2021, серпень, 20). 
2 Дзира, О.І. (2016). Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських 

переселенців 1918-1939 рр. disserCat 

<https://shron1.chtyvo.org.ua/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_suspilnopolitychnoho_statusu_ 

ukrainskykh_pereselentsiv_1918193.pdf?PHPSESSID=fnrj6mmg1326f4j3vqnlsvfri2>, 76 (2021, серпень, 20). 
3 Дзира, О.І. (2016). Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 

1918-1939 рр. disserCat <https://shron1.chtyvo.org.ua/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_ 

suspilnopolitychnoho_statusu_ukrainskykh_pereselentsiv_1918193.pdf?PHPSESSID=fnrj6mmg1326f4j3vqnlsvfri2>, 

55 (2021, серпень, 20). 
4 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 187, арк. 10. 
5 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 566, арк. 12. 
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Окрім зазначених вище документів для вироблення паспорта, існували документи для 

отримання візи. Це було свідоцтво про професію, про вироблення якого ми дізнаємось з листа 

РУСКАПА до громадянки Махновенцької-Горенштейн Леї з Бердичева від 27 квітня 1926 р., яка 

виїхала до батька в США як домашня прислуга: «Крім того… просимо негайно прислати свідоцтво 

про те, що Ви за професією домашня прислуга, назване свідоцтво може бути отримано на Біржі праці, 

Профспілці чи Міліції»1. 

Наприклад, з Любара в Аргентину до братів намагалися виїхати Красногар Песла (14 років) і 

Ріва (12 років). Крім вищеназваних документів, їм обов’язково потрібно було мати дозвіл батьків, 

а також отримати довідку від Адмінвідділу Бердичева, що перешкод до виїзду немає і оплатити 

за виготовлення закордонних паспортів2. Московське агентство РУСКАПА узгоджувало відправку 

малолітніх пасажирів з кимось із дорослих, хто також направлявся в Аргентину3. Коли закордонні 

паспорти були готові, надсилався лист про терміни прибуття в Київ для відправки на Москву і потім 

в Аргентину. При собі потрібно було мати реєстраційну картку з відміткою про видачу паспорта, 

дві незавірених фотокартки кожної сестри, листи від рідних з Аргентини, гроші на особисті 

потреби, для перебування у Москві і за багаж, а також 3 дол. 10 центів з людини на оплату 

аргентинської візи4. У січні 1930 р. на пароплаві «Денерара» вони(брати Красногар) усе ж 

направилися в Аргентину. 

Виїхати за кордон можна було тільки через Москву. Квартира в готелі коштувала чотири 

карбованця за добу. Витрати в дорозі для особистих потреб – 5 дол., на проживання за кордоном на 5-

6 перших днів потрібно було мати 6 дол. Наприклад, шифскарта 2-го класу від Москви до Нью-Йорка 

коштувала 202 дол.5 

Московське товариство РУСКАПА видало спеціальні циркуляри і розпорядження про 

відправку сімейних і самотніх пасажирів-емігрантів6. Окрім цього, згідно з Циркуляром НКВС № 218 

від 29 вересня 1922 р. військовозобов’язані були змушені подавати при виїзді свідоцтва 

від військкоматів про їх відношення до військової повинності й відсутності перешкод з боку 

військкомату до виїзду7. Показовою є справа Кнелера Лейзера Іцковича з Махновки Бердичівської 

округи, що з сім’єю збирався у 1926 р. в Канаду до міста Вінніпег, де вже проживав його брат. Лейзер 

Іцкович не міг своєчасно подати документи на закордонний паспорт, тому що не мав довідки 

з військкомату про зняття його з обліку. До того ж сім’я була бідною, грошей не вистачало на два 

паспорта, хоча Л. Кнелер був столяром і працював на заводі (не вказано на якому)8. За час оформлення 

документів доньці Хані виповнилося один рік 10 місяців (на початку оформлення документів було 

шість місяців) і їй потрібно було вже купувати шифскарту за половину вартості, що складало 31 долар 

25 центів9, а в 1927 р. вартість зросла до 83 доларів 75 центів. Дітям до 16 років окремого паспорта 

не було потрібно, вони вписувалися до паспорта матері. Ще однією перешкодою для виїзду була 

невідповідність жіночих імен у документах, і тому було прийнято рішення змінити єврейські імена 

на російські: Хая (дружина) – Клара, Хана – Анна. Підготовку всіх документів оплатили родичі. 

І тільки за сприяння Єврейського Імміграційного Товариства в Канаді (ІКА) Л. Кнелеру був виданий 

паспорт за пільговим тарифом як «трудовому елементу», і в березні 1927 р. родина терміново виїхала 

через Козятин на Москву, а потім в Канаду10. 

Агенти численних мореплавних компаній безконтрольно й безкарно грабували єврейське й 

малочисельне українське населення. Іноземний відділ у Бердичеві затримував виготовлення 

закордонного паспорта Кацу Борису (Берко) з містечка Погребище Бердичівської округи, що 

працював рахівником. Тільки після того, як він заплатив шість карбованців, щоб прискорити цей 

процес, він отримав паспорт11. 

 
1 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 775, арк. 5. 
2 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 566, арк. 19. 
3 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 566, арк. 18. 
4 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 566, арк. 3. 
5 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 439, арк. 12. 
6 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 1,2. 
7 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 776, арк.13,42.  
8 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 551, арк. 32 зв. 
9 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 551, арк. 37. 
10 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 551, арк. 1. 
11 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 525, арк. 8. 
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Прикладом грабунку емігрантів агентами РУСКАПА може бути справа Вейцман Леї Іосіфовни, 

яка намагалася виїхати в США у 1927 р. з Любара Бердичівської округи. Спочатку їй повідомили, що 

вартість закордонного паспорту становить 55 крб., але згодом з’ясувалося, що це пільговий тариф для 

робітників. Так як Вейцман Л. І. була літньою жінкою й перебувала на утриманні сина, її цікавило чи 

може вона розраховувати на такий паспорт. Відповідь була негативною. У Бердичівському 

адмінвідділі їй повідомили, що вартість закордонного паспорту складає 220 крб., а для «нетрудових 

елементів» – 330 крб. А також вона наївно цікавилася у листі про можливість вивезення грошей і 

коштовностей за кордон та яка кількість дозволялася. Виготовлення документів затримувалося, поки 

з наступного її листа у Московське товариство стало відомо, що її будинок згорів при загадкових 

обставинах, жінка була у відчаї і наполягала, що бажає виїхати якнайшвидше1. 

Кельнер Ліза, 24 років, з Любара, отримала свідоцтво про те, що вона за професією кравчиня, а 

цього для отримання візи було недостатньо2. Примітно те, що документи в Любарі Бердичівської 

округи видавалися грамотно українською мовою, а печатки були двомовні – їдиш/українська. 

Підготовкою її документів займався Іноземний відділ Бердичівського окрадмінвідділу. Спочатку 

помилково справа була надіслана до Волинського агентства РУСКАПА у Житомир, пізніше була 

перенаправлена до Київа. Кельнер Ліза подавала в народний суд документи «на право бідності», але 

їй відмовили. Спочатку вона заплатила за паспорт 40 крб., але тарифи змінилися у 1926 р. і тому, 

в жовтні їй потрібно було внести доплату за паспорт ще 110 крб., так як, за документами, вона 

не належала до «трудової категорії»3. Віза закінчилася ще 8 липня, потрібно було її продовжувати і 

за все додатково платити. Після того як візу було продовжено до лютого 1927 р., дівчина знову 

готувала документи і їй все ж таки вдалося виїхати до сестри у Канаду. 

Документи готувалися досить тривалий час, процедура для молодих людей, зокрема дівчат, 

була складною. Справа Фейги Дорфман з Бердичева, що мешкала по вулиці Велика Юридика, 22, це 

доводить. Їй було 18 років і збиралася виїхати до рідних у Канаду. Початок листування з Київським 

агентством датується вереснем 1926 р., і тільки у березні 1927 р. вона отримала дозвіл на виїзд 

до Москви. Досліджуючи особові справи фонду, можна зробити висновок, що цій дівчині вдалося 

досить швидко пройти всі процедури. Вона навіть змогла отримати паспорт за пільговим тарифом для 

робітників, що складало 55 крб. Цьому посприяло Канадське Єврейське Товариство «ІКА». 

Товариство надіслало 50 доларів для виготовлення документів, що засвідчують близько десяти 

аркушів даної справи4. А двадцятирічна Рухель Гітман також з Бердичева, яка була освіченою 

(в реєстраційній картці вказувалося, що вміла читати будь-якою мовою) і мала довідку, що була 

домашньою прислугою, не змогла виїхати в Канаду через брак коштів5. 

Циркуляром № 115 «Б» від 14 грудня 1927 р. були змінені правила для виїзду самотніх жінок 

за кордон. Канєвська Франя 1903 року народження збиралася на Кубу, але довго з’ясовували, до кого 

саме вона направляється. Франя була неосвічена, займалася хліборобством, тому агент 

Л. Жадановський вирішував питання її виїзду з січня по листопад 1928 р. Коли з’ясувалося, що вона 

хоче виїхати до нареченого, громадянина США Самарського (ім’я не відоме), не дозволили. Тільки 

після телеграми Нью-Йоркської Контори Пароплавної Лінії «Ройяль Мейль» від 5 квітня 1929 р. про 

те, що власник їхньої шифскарти Самарський прибув у Європу, пришвидшили процес підготовки 

виїзду за кордон і Ф. Канєвської почали вдруге готувати документи. Самарський змушений був 

прибути у порт Риги для реєстрації шлюбу, оплатити повторно всі документи. І тільки в листопаді 

1929 р. вони змогли виїхати до США6. 

Якщо говорити про виїзд українських євреїв за океан у міжвоєнний період, то Канада 

за статистичними даними вийшла на перше місце за кількістю переселенців. Це було пов’язано 

зі встановленням ряду обмежень на в’їзд у США, а також кращими умовами для проживання і праці 

в Канаді, ніж в Аргентині, Бразилії, Парагваї, Уругваї тощо7. Канада відчувала потребу в робочій силі 

у сфері сільського господарства, а також емігранти мали матеріальну та моральну підтримку діаспори 

Канади. Саме до Канади в окреслений період емігрувала незначна кількість українців та євреїв. 

 
1 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 187, арк. 16 зв. 
2 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 531, арк. 36. 
3 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 531, арк. 12. 
4 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 390, арк. 18,19,20,21,22,26,30,31. 
5 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 267, арк. 10. 
6 Державний архів Київської області, ф. 3066, оп.1, спр. 525, арк.1. 
7 Дністрянський, М. (2008). Етнографія України. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 159, 232.  
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Дослідниця еміграції українців до Канади у міжвоєнний період Олеся Дзира виділяє чотири 

періоди еміграції до Канади. Зупинимось детельніше на їх характеристиках. Після Першої світової 

війни протягом 1918-1925 рр. імміграційним законодавством Канади були встановлені обмеження, 

у зв’язку з економічним становищем. 

З 1923 р. відновилась українсько-єврейська імміграція в Канаду. Цьому процесу також 

сприяла угода, підписана 15 листопада 1925 р. між канадським урядом і залізничними компаніями 

«Canadian National Railway» і «Canadian Pacific Railway», що надавала останнім право перевозити 

емігрантів зі Східної Європи, які мали бути працівниками у сфері сільського господарства чи 

домашньою прислугою. Для зменшення потоку іммігрантів в часи Великої економічної депресії 

у 1929 р. було визначено віковий ценз для чоловіків від 18 до 45 р.1 А з 1930 р. на в’їзд до Канади 

мали право тільки реемігранти, жінки, наречені і діти до 18 років попередньо прибулих іммігрантів, 

які могли їх утримувати і надати житло. Четвертий період 1935-1939 рр. позначився незначним 

обсягом імміграції у зв’язку із покращенням економічного становища Канади. Слід підкреслити, 

що мова про Радянську Україну вже не могла йти, це стосувалось лише Західної України, яка в цей 

період входила до складу Польщі. 

Серед інших напрямків переселення була й Палестина. Еміграція в країну тривала легально 

до 1936 р. Туди переїхало за цей час близько 30 тисяч радянських євреїв2. Палестинський 

еміграційний напрямок суттєво відрізнявся від усіх інших. У ньому головну спонукальну роль 

відігравали не тільки економічні фактори, але й ідея «повернення до Палестини (історичної 

батьківщини) і до староєврейської культури»3. Окрім того, переселення в Палестину, на певних 

етапах, було здебільшого еміграцією поодиноких осіб – «халуцім» (піонерів), тоді як єврейська 

еміграція в інші країни мала переважно родинний характер4. Безробіття і важкий клімат у Палестині 

змусили багатьох повернутися до СРСР. 

Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. в СРСР у результаті згортання політики коренізації, посилення 

авторитарних тенденцій створюються додаткові труднощі у виготовленні (в отриманні) документів 

на виїзд. Так, наприклад, у липні 1928 р. починає діяти розпорядження НКВС про необхідність 

довідки з фінансових органів про відсутність заборгованостей перед державою для видачі паспорта. 

Стали звичними відмови «з політичних мотивів». Зросли консульські збори. До середини 1930-х рр. 

у СРСР сформувався режим, який практично унеможливлював виїзд радянських громадян. 

Товариство РУСКАПА у 1930 р. було закрите. 

Сталінський закон від 9 червня 1935 р. передбачав смертну кару за «втечу» за кордон5. 

До середини 1930-х рр. кордони СРСР поступово «закривалися», а заява про бажання емігрувати 

піддавала небезпеці заявника та його сім’ю, з тієї ж причини переривалися і зв’язки з родичами-

емігрантами. Приблизно з цього часу офіційною політикою радянської влади стала теза про те, що 

жодна радянська людина не хоче залишати СРСР. 

Як бачимо, отримання візи на виїзд із більшовицької України було складним і довготривалим 

процесом. З радянських територій українські емігранти виїжджали спершу до Європи, а вже пізніше 

частина з них перебиралась до Канади та Америки. Перед звичайними громадянами УСРР виникла 

так звана «залізна завіса», що унеможливлювала переселення за кордон. 

Таким чином, незважаючи на відпрацьований механізм бюрократії радянських урядових 

установ, контроль Державного політичного управління (далі – ДПУ) й перешкодами на митницях, 

емігрант після «ходіння по митарствах» совєтських канцелярій» і врученні хабаря начальнику 

 
1 Дзира, О.І. (2016). Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 

1918-1939 рр. disserCat <https://shron1.chtyvo.org.ua/Dzyra_Olesia/Immihratsiina_polityka_Kanady_schodo_ 

suspilnopolitychnoho_statusu_ukrainskykh_pereselentsiv_1918193.pdf?PHPSESSID=fnrj6mmg1326f4j3vqnlsvfri2 55> 

(2021, серпень, 20). 
2 Пархомовский, М., Харув, Д. (2009). На четырех краях земли. Еврейская эмиграция из России (1881-1939) 

Лехаим <https://lechaim.ru/ARHIV/206/kabinet.htm> (2021, серпень, 04). 
3 Schipper, N. (1930). Historja Żydów oraz przegląd ich kultury. Lwów, II, 91. 
4 Качараба, С. (2011). Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919-1939 роках 

<http://prima.lnu.edu.ua/Subdivisions/um/um7/Statti/5-KACHARABA%20Stepan.htm> (2021, серпень, 20). 
5 Ключ, В. (2012). 9 июня 1935 года в СССР приняли закон о смертной казни за побег за рубеж. Военное Обозрение 

<http://topwar.ru/15206-9-iyunya-1935-goda-v-sssr-prinyali-zakon-o-smertnoy-kazni-za-pobeg-za-rubezh.html> 

(2020, грудень, 21). 
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закордонного відділу таки отримував паспорт. О. Дзира зазначає, що до грудня 1926 р. радянська 

влада дозволила виїхати 29488 громадян з СРСР1. 

Ще у 1923 р. НКВС роз’яснювало, що масові виїзди за кордон у той час були досить 

небажаними. Деякі полегшення можливі були тільки, як зазначалося в урядових документах, для 

емігрантів пролетарського і напівпролетарського походження. З Радянського Союзу вдавалося 

виїхати лише тим емігрантам, яким посприяло Канадське Єврейське Товариство «ІКА», а також хто 

мав матеріальну та моральну підтримку діаспори Канади. Уряд Канади надавав переваги працівникам 

у сфері сільського господарства або ж домашній прислузі. Основними категоріями населення, хто 

емігрував, були молоді самотні дівчата, які виїжджали до батька, який раніше емігрував, чи 

до нареченого, молоді сім’ї, рідше молоді чоловіки, які мали професії столяра, кравця, перукаря, 

рахівника тощо. Поступово перед звичайними громадянами УСРР з’явилася так звана «залізна 

завіса», що взагалі унеможливлювала переселення за кордон. 

Головним джерелом запропонованої розвідки стали матеріали фондів Р-3066 Київського 

відділення РУСКАПА у Державному архіві Київської області та Р-260 Волинського відділення і  

Р-262 Коростенського відділення РУСКАПА у Державному архіві Житомирської області. 

Ці матеріали уперше вводяться до наукового обігу. 

Дана робота не вичерпує всіх аспектів порушеної тематики і потребує подальшого глибокого 

дослідження. 
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АНТИШПИГУНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОТИДІЯ 

НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ НА КОРДОНІ МІЖ СРСР 

І РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА У 1929–1933 рр. 

The purpose of the article is to analyze anti-espionage activities and violations of the state 
border regime by the authorized services of the Republic of Poland (Second Polish Republic) or 
the USSR, in the context of illegal migration in the border territories, during 1929–1933, for 
information purposes, the intelligence of Polish or USSR, or harmful action on the neighboring 
state. The proposed research examines, probably for the first time, the relationship between 
the state border protection and the targeted sabotage and intelligence activities of the Soviet 
side in the territory of the Republic of Poland during the accelerated collectivization, peasant 
uprisings and the Holodomor of 1932–1933. Analyzing the surge in activity of illegal migration 
processes on the Polish-Soviet border and the growing opposition from their border structures, 
we observe the ambivalence of the position of both countries, since the special services of 
Poland and the USSR, while raising the protection of the border, purposefully kept the illegal 
migration for the purpose of their own sabotage, reconnaissance and recruiting activities in the 
territory of the enemy. The struggle of the Ukrainian peasantry with collectivization, massive 
attempts to escape abroad from the repression and the Holodomor of 1932–1933 intensified 
the Soviet activity to build an intelligence network in the eastern provinces of the Republic of 
Poland, effectively neutralizing the polish forces in the neighboring country. Accordingly, further 
study of the cause-and-effect complex of illegal migration on the Polish-Soviet border in the 
1920s–1930s, as a method of illegal entry into the territory of a neighboring state to carry out 
intelligence activities and create situations aimed at destabilization in the region, remains 
a relevant subject of further historical studies. 
Keywords: intelligence, illegal migration, USSR, Poland, Soviet-Polish border, State Political 
Administration (GPU), Border Protection Corps (KOP). 

Вивчення антиміграційної діяльності Корпусу охорони прикордоння (КОП) Республіки Польща 

та прикордонників УСРР (які були частиною єдиної радянської структури) у 1929–1933 рр., тобто 

в часі активного селянського опору колективізації і безпосередньо в період Голодомору 1932–

1933 рр., постає важливим питанням для української та світової історичної науки. Територіальними 

рамками опрацьованої у статті проблеми слугуватимуть землі сучасних Житомирської та 

Хмельницької областей (утворені пізніше досліджуваних подій – у 1937 р.) України і Берестейської, 

Мінської областей Республіки Білорусь, а зокрема, існуючих з 1923 по 1930 р. Кам’янецької, 

Проскурівської, Шепетівської, Житомирської, Коростенської, Мозирської, Слуцької та Мінської 

округ з боку СРСР та прикордонні землі Тарнопольського і Волинського воєводств міжвоєнної 

Польщі (тепер Тернопільська й Рівненська області, Україна). 

Сучасна історіографія дотична до незаконних міграційних процесів на «ризькому» кордоні (які 

фактично завжди існували пліч-о-пліч із шпигунською активністю), обмежується фундаментальними 
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працями таких закордонних науковців: Тимоті Снайдера1, Генрика Домінічака, Марека Яблоновського, 

Артура Очала2, Криштофа Данілевіча3 та їх українських колег Миколи Кабачинського, Олександра 

Соловея4. З огляду на обмеженість опрацьованого матеріалу, питання нелегальних мігрантів, які 

намагалися потрапити в Другу Річ Посполиту з території УСРР, факти розвідувально-диверсійної 

роботи на терені прикордоння досі залишаються малодослідженими. Компенсувати такий стан наукової 

розробки питання можна шляхом залучення неопублікованих джерел, що зберігаються в архівах 

Республіки Польща (Центральний військовий архів (CAW), Архів нових актів (AAN) у Варшаві) та 

України – Києва (ЦДАГО України), Житомира (ДАЖО) і Тернополя (ДАТО). Дослідження проведені 

у цих установах частково виконані в рамках «Dr. Ivan Iwanciw and Dr. Myroslawa Mysko-Iwanciw 

Scholarly Exchanges Grant» Канадського інституту українських студій (КІУС). 

Метою статті є дослідження протидії уповноважених органів Польщі або СРСР порушенню 

режиму державного кордону, впродовж 1929–1933 рр., задля отримання, радянською чи польською 

стороною, інформації розвідувального характеру або здійснення шкідливих для сусідньої держави 

дій. Предметом дослідження, виступають факти боротьби із незаконним проникненням 

на територію ІІ Речі Посполитої чи СРСР з метою отримання необхідної радянській або польській 

стороні інформації. 

Описуючи історичне тло на якому відбувалися нелегальні міграційні процеси (особистий та 

колективний незаконний перетин кордону, контрабандні товарні відносини) зауважимо, що їх 

активізацію спричинила суцільна колективізація в УСРР, темпи якої зростали у геометричній 

прогресії5. Статистика наявна у архівних джерелах свідчить, що якщо станом на 1 січня 1930 р. 

в УСРР показники колективізації охоплювали близько 16% селянських господарств, то 1 березня 

1930 р. до об’єднаних зараховували уже 64% господарств6. Як закономірна реакція, в лютому – 

березні 1930 р. у прикордонних районах України селянський опір набирає рис повстання (або 

«волинок», як часто іменують ці події у документах)7. Виступи селян здебільшого закінчувалися 

розгоном повсталими радянських органів влади в районних центрах, розгромом колективних 

господарств на місцях. Дії жителів прикордоння були розраховані швидше на досягнення 

міжнародного розголосу (через демонстрування опозиційності діям радянської влади в зоні візуальної 

досяжності державного кордону), аніж на відкрите збройне протистояння більшовикам. У разі 

неефективності згаданих заходів або збройного переслідування з боку представників радянської 

влади, все більше селян декларували намір або здійснювали перехід кордону на польський бік. 

Наведемо промовистий приклад: 22 березня 1930 р. із села Соломна, Шепетівської округи, до кордону 

прямувала ціла церковна хода із хоругвами, а 28 березня в Польщу намагалися перейти, за даними 

історика Тимоті Снайдера, майже дві тисячі жителів села Печиводи, на чолі яких прямувала стара 

жінка із чорною хусткою на палиці8. Опозиційність колективізаційній політиці спостерігалася вздовж 

цілого українського відрізку польсько-радянського кордону та охоплювала місцевих жителів різних 

національностей, наприклад, 4 грудня 1929 р., із села Чорнокизинці Орининського р-ну Кам’янецької 

округи (тепер Кам’янець-Подільський р-н Хмельницької обл.), через «збручанський кордон», втекло 

до Польщі п’ять родин: по одній – польській та єврейській і три українські9. 

Взявши до уваги факт наростання втеч із «країни Рад», зауважимо, що в часи розквіту і 

згортання НЕПу (1921–1929 рр.) про нелегальну міграцію замислювалися жителі переважно 

 
1 Snyder, T. (2008). Tajna wojna: Henryk Jὀzewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainȩ. Krakὀw: Wydawnictwo 

Znak, 134. 
2 Ochał, A., Ruczyński, M., Skubisz, P. (2018). U polskich stali granic. W 90 rocznicę powstania Korpusu Ochrony 
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польської частини Волині й Галичини гнані національно-політичними переслідуваннями та 

безробіттям. Згідно даних по Коростенському окрузі УСРР у 1925 р. кордон із Польщі до УСРР 

перейшли 7 осіб, у 1927 – 6, 1928 – 2, а з початку 1929 р., у зв’язку з світовою економічною кризою, 

11 осіб, записаних «хліборобами» та «робітниками»1. Натомість, за перше півріччя 1931 р., 

в Білоруській СРР прикордонники затримали на польському кордоні 1405 осіб, що відносилися 

до «куркулів», радянських або польських дезертирів, «перебіжчиків», які намагалися проникнути 

в СРСР. При цьому із 171-го «куркуля» 111 було затримано на кордоні при спробі втечі з СРСР, і 

лише 8 – намагалися повернутися2. В умовах синхронного розгортання колективізації і масових 

репресій посилюються пропольські настрої у радянському прикордонні – в селі Брониця 

Городницького р-ну (тепер Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.) на недобудованому 

будинку школи з’явився напис «Здесь будет польський штаб. Долой Соввласть. Да здравствует 

Польша»3. Також у розташованому, недалеко від кордону, Мархлевському польському 

національному районі (тепер територія Житомирщини), згідно даних британської історикині Кейт 

Браун, після антирадянських заворушень та тимчасового послаблення владного адміністративного 

тиску лише 7% селянських господарств входили до колгоспів4. 

З іншого боку кордону, польська влада, з огляду на необхідність утримання добросусідських 

відносин з СРСР, власні економічні проблеми і соціально-політичну вибуховість «біженців», 

намагалася максимально зменшити їх прибуття на свою територію. В рамках цієї політики Львівська 

розвідувальна експозитура ІІ Відділу Головного штабу (SG) у 1930 р. спільно з польськими 

прикордонниками звинувачує у шпигунстві 74 особи із числа нелегальних мігрантів5. Хто із цих людей 

справді виконував розвідувальні завдання радянської сторони, а хто тікав від більшовицьких репресій 

та колективізації, виявити сьогодні вкрай важко. Документи як польської так і радянської сторони вкрай 

тенденційні та потребують скрупульозної верифікації, оскільки створені представниками державних 

структур, проте вони залишаються чи не єдиним джерелом (поряд із газетними публікаціями того часу), 

що висвітлює явище нелегальної міграції через «збручанський» кордон6. 

Розглянемо кілька прикладів польської та радянської боротьби із шпигунською діяльністю 

коротко означивши інституції що нею займалися. У Республіці Польща з 1924 р. охорону кордону та 

прилеглих територій здійснювала воєнізована формація – Корпус охорони прикордоння (КОП), 

створена як відповідь на активізацію радянських диверсантів та агітаторів згідно програми «активної 

розвідки» (провадилася під керівництвом Розвідувального управління Штабу Робітничо-селянської 

Червоної Армії, далі – Розвідупру)7. 15 липня 1929 р. КОП отримала нову організацію розвідувальної 

служби, яка відтоді складалася з незалежних референтур (samodzielnу referat) розвідки при 

керівництві КОП. В 1933 р. уся польська розвідувальна служба східного напряму перейшла під 

керівництво Розвідувального штабу (Szefostwo Wywiadu) КОП, що відповідав за експозитури 

ІІ Відділення Головного штабу № 1 у Вільнюсі та № 5 у Львові, їх розвідувальні відділення8. 

Натомість, у радянській державі 27 вересня 1922 р. Рада Праці і оборони (РПО) передала охорону 

кордону відділу Державного Політичного Управління (ДПУ), створивши Окремий прикордонний 
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корпус, з 1926 р. керований Головним управлінням прикордонної охорони (ГУПО)1. У 1929 р. 

чисельність радянських прикордонних військ збільшилася у півтора раза, через «активізацією 

ворожої розвідки та провокації на кордоні»2. Для посилення замкнутості кордону, у квітні 1930 р. 

прийнято постанову «Про прикордонну смугу», в грудні 1930 р. – «Про політичне та господарське 

становище прикордонних районів УРСР», а з 1932 р. небо над кордоном розпочала патрулювати 

авіація3. Також радянськими прикордонниками, із місцевого населення, створювалися спеціальні 

«бригади сприяння» (згідно «Інструкції про порядок залучення населення прикордонної смуги 

до охорони кордону СРСР» від 9 травня 1931 р.), що мали спостерігати за появою в прикордонні 

невідомих осіб та підозрілими змінами на території сусідніх держав4. 

Із подібної активізації розвідувальних заходів на державній межі (безпрецедентних з часів 

створення самого польсько-радянського кордону у 1921–1923 рр.), ставали зрозумілими наміри 

максимального обмеження проникності кордону для мігрантів. Посилення закритості кордону (яке все ж 

зберігало традиційні «вікна» – місцевості де нелегальний перехід через кордон або контрабанда 

відбувалися під патронатом польської або радянської сторони, як наприклад, в урочищі Черепки між 

Дорогощею та Острогом) співпало з часом активізації селянського опору колективізації та зростання 

спроб втечі від державної розправи за кордон5. Загальну ситуацію у прикордонні погіршувало і те, що 

1928 р. в Україні стався великий неврожай, який загрожував голодом6. Уряд Республіки Польща 

побоюючись соціального вибуху у 1929 р., через той таки недорід і наслідки економічної кризи, закуповує 

імпортне зерно яке знижує ціни на збіжжя всередині країни тим самим розорюючи приватні господарства 

Волині7. З огляду на це, бунтівні жителі УСРР, що тікали через кордон до Польщі також потрапляли 

у зону соціальної напруги невдоволеного політикою Варшави місцевого населення Волині і Галичини. 

Цілком очевидно, що толерування масовості таких міграцій було вкрай невигідне для Другої Речі 

Посполитої як з точки зору внутрішньої безпеки, так і задля уникнення ескалації у відносинах із СРСР. 

І все ж деякий відсоток нелегальних мігрантів у 1930-х рр. стає життєво необхідним для 

існування польської розвідки в умовах максимальної закритості радянського кордону та ефективної 

(швидше за рахунок кількості аніж якості) боротьби спецслужб СРСР із польськими шпигунами. 

У період Голодомору 1932–1933 рр., на польсько-радянському кордоні спостерігається черговий 

значний сплеск нелегальної активності. До прикладу, за період з 24 червня по 24 липня 1933 р., 

на відтинку кордону, що підлягав розвідувальному відділу КОП № 10 у Тарнополі польськими 

прикордонниками було затримано 89 осіб за звинуваченнями у примусі до переходу державного 

кордону в напрямі СРСР чи Польщі, бродяжництві у прикордонні, контрабанді, підозрі у шпигунстві 

чи за опір прикордонникам КОП8. Особи, які перетинали польсько-радянський кордон становили 

важливу вербункові базу для польської розвідки, оскільки добре орієнтувалися у прикордонні, 

володіли місцевими діалектами, не виділялися одягом та звичками із середовища радянського 

населення. Співпраця з ІІ Відділом Головного штабу (SG) Другої Речі Посполитої була переважно 

взаємовигідною і надавала втікачу із СРСР можливість залишитися на проживання в Польщі. У 1931–

1933 рр. на відрізку кордону чотирьох розвідувальних відділів (Placówek Wywiadowczych) KОПу 

у Рокитному, Рівному, Тарнополі та Чорткові (підлягали Львівській розвідувальній експозитурі) було 

затримано 1894 біженці та дезертири. Із їх числа до розвідувальної діяльності на користь Польщі, 

за згодою, було залучено 162 особи9. Нелегальні мігранти також виступали важливим джерелом 
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Пограничник, 44-45 
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4 Лаврентьев, Ю. (1997). Привлечение населения приграничных районов к охране государственной границы СССР. 

Учебное пособие для курсантов пограничных военных училищ КГБ СССР. Москва, 17. 
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радянських документів для розвідувальних органів ІІ Відділу Головного штабу – будь які бланки 

документів, які знаходилися в біженців негайно транспортувалися до Львова чи Варшави з метою їх 

вивчення та використання у розвідувальній діяльності1. 

Алгоритм розвідувальної роботи можемо простежити у справі уродженця Городка 

на Хмельниччині, столяра Павла Рейтаровського (1894 р.н.). В липні 1932 р. його було завербовано і 

після коротких курсів, на початку серпня переправлено до Польщі. Згідно завдання агент (псевдонім 

«Чорний»), одразу після перетину кордону здався польській владі, як ревний католик, утікач від 

радянських репресій. Лише через деякий час, шпигун мав вийти із «сплячої фази» та розпочати збір 

інформації про дислокацію і діяльність, озброєння, маневри відділів КОП в районі Гусятина, 

Копичинець, Чорткова Тарнопольського воєводства. Паралельно Рейтаровський опрацьовував 

інформацію про ставлення місцевого населення до польської влади, взаємовідносини між ними. 

Зв’язок із своїми закордонними кураторами агент здійснював листами на адресу батька, в яких 

інформація розвідувального змісту писалася молоком поміж рядками чорнильного письма2. 

Конспірація «Чорного» виявилася вдалою – відділ розвідки КОП № 9 у Чорткові завербував його для 

виконання власних завдань на території УСРР. Одразу по перекиданню за кордон Павло з’являється 

до радянської комендатури, звідти скеровується до Проскурова де надає ДПУ описи будівель та 

особового складу компанії КОП «Гусятин», інформацію про залізничні станції гілки Гусятин – 

Чортків, особисті дані працівників розвідувального відділення КОП № 9 у Чорткові. Натомість 

подвійному агенту, урядовцем ДПУ «Майоровим», було надано фальшиві розвіддані. 7 вересня 

1932 р. «Чорний» знову переправляється до Польщі. Викрити подвійного шпигуна польським 

прикордонникам вдалося проаналізувавши його кореспонденцію – зміст висланого 31 серпня 1932 р., 

на конспіративну адресу до Чорткова, листа і його переказ самим Рейтаровським під час звітування, 

відрізнялися. Польські спецслужби припустили, що листи не були вислані особисто, у чому сам агент 

зізнався після двотижневих допитів, як врешті і про шпигунську діяльність на користь СРСР3. 

У 1932 р., також сталася подія, що не мала аналогів з часів демаркації кордону – відбулися 

спроби проникнення невеликих груп повстанців із польської території на радянську для сприяння 

селянським заворушенням проти колективізації. Ці повстанські групи, на думку українського 

дослідника Олександра Соловея, використовували «тактику бджоли», що включала в себе діяльність 

малих мобільних груп, що з’являлися з-за кордону, робили диверсії і тікали назад. Проте така 

діяльність не увінчалася успіхом через зламаний колективізацією і голодом опір селянських мас, 

збільшення контингенту радянських прикордонників та війська4. Цифри знешкоджених 

прикордонними загонами «банд» незаконних мігрантів та шпигунів були ключовим аргументом для 

характеристики діяльність загону. Наприклад, 17-й Тимковицький прикордонний загін (с. Тимковичі 

Копильського р-ну Мінської обл., Республіка Білорусь), який охороняв білоруський відрізок 

польсько-радянського кордону, за період 1931–1935 рр. відзвітував про знищення «великих 

диверсійних банд Люцко, Дасюкевіча, контрреволюційної організації “Братство російської правди”, 

диверсійних груп Макарені і Ефімчіка, Янчука та ін. диверсійних груп братів Хвилястих, Жирук, 

Мірошевського, Дробені, Диби, банди Ковалені». За наведені успіхи загін нагородили орденом 

Червоного Прапора, як і 23-й Кам’янець-Подільський прикордонний загін5. 

Поряд із цим, число шпигунських справ які проводила КОП становило половину 

загальнопольських: у 1928-1935 рр. на територіях 4-ох округів КОП польсько-радянського кордону 

викрито 2015 шпигунських афер, що вдвічі перевищувало чисельність таких на решті семи округах 

корпусу6. Але чи можна вважати усіх осіб звинувачених у шпигунстві дійсно винними? Швидше ні, 

оскільки інкримінація такого злочину як шпигунство дозволяла вивести нелегального мігранта 

 
1 Danielewicz, K. (2017). Lwowska Ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 

1921-1939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 318. 
2 Там само, 373. 
3 CAW (1932). Oddział II SG, sygn. I.303.4.7011 Doniesienie karne Placówki Wywiadowczej KOP nr 9 w Czortkowie 

w sprawie Pawła Rejtarowskiego, nr I.2208/tj.wyw. z 19 września 1932 r. 
4 Соловей, О. (2015). Військово-політичні аспекти польсько-українських взаємин на території Волині 

у міжвоєнний період (1921-1939). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти 

у Східній Європі в ХХ-на початку ХХІ століть». Житомир: Полісся, 62. 
5 Дюллен, С. (2014). Уплотнение границ. Москва: Новое литературное обозрение, 41. 
6 CAW (1936). Oddział II SG, sygn. I.303.4.5082 Ogólne wiadomości o działalności wywiadów obcych w Polsce 

w latach 1929-1935. 
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з орбіти можливостей місцевої української громади – єдиної сторони зацікавленої у допомозі 

біженцю. Протоколи засідань слідчої комісії СРСР і Польщі з питань переходу кордону польськими 

підданими містять твердження, що радянська сторона зацікавлена не випустити, а польська 

не впустити нелегальних мігрантів на «збручанському» кордоні1. Для цього і могли застосовуватися 

звинувачення у співпраці із розвідками інших країн. Крім того, поява нелегальних радянських 

мігрантів у Західній Волині під час світової кризи, яка боляче вразила польську економіку, 

створювала напругу на ринку праці аграрних працівників2. 

Отже, нелегальні мігранти міжвоєнного двадцятиліття, від самої своєї появи на «ризькому» 

кордоні стали небажаним явищем для офіційної радянської та польської сторони. Боротьба 

із нелегальною міграцією та контрабандою через кордон ставала причиною розбудови прикордонної 

інфраструктури, збільшення контингенту прикордонників та військ у межових землях. Виникає 

питання, як взагалі могла існувати нелегальна міграція на одному із найзакритіших кордонів 

у переломний період 1929-1933 рр.? У відповідь наведемо висновки, що існувала переважно 

толерована польською чи радянською стороною нелегальна контрабандна діяльність і особиста 

міграція, яка активно використовувалася у власних економічних, розвідувальних або 

інформаційно-агітаційних цілях. Проти такої незаконної міграції боролися лише у випадку її 

приналежності ворожій стороні і при цьому робилися спроби перевербування агента. Зовсім 

небажаною і навіть шкідливою, для радянської сторони виступала неконтрольована нею нелегальна 

міграція населення Волині та Поділля на територію Польщі у 1929-1933 рр. Такі емігранти 

загрожували витоком інформації про реалії колективізаційної, національної політики більшовиків 

в Україні, врешті у 1932-1933 рр. комуністична влада небезпідставно побоювалася, що біженці 

із СРСР повідомляють світу про Голодомор в радянській Україні3. 

Інкримінування нелегальним мігрантам діяльності на користь іноземної розвідки, роздмухування 

шпигунської істерії, заходи щодо укріплення охорони державного кордону СРСР із «буржуазною 

Польщею» зробили нелегальний перетин кордону надзвичайно важким завданням. Із початку 

1930-х рр. радянські органи держбезпеки взяли під свій контроль більшість контрабандних потоків 

на кордоні, залучаючи самих контрабандистів до власної агентурної сітки4. Нелегальний мігрант, який 

не співпрацював із ДПУ або хоча б не був завербований до такої співпраці, ставав радше винятком ніж 

правилом. Виходячи з таких міркувань та опираючись на власних інформаторів, прикордонники КОП, 

за наявності мінімальних передумов, звинувачували переважну більшість «збігців із СРСР» у співпраці 

з радянською розвідкою. Не рідкістю ставали екстрадиції біженців, одразу або після відбуття 

ув’язнення за співпрацю з іноземною розвідкою, назад до СРСР. Сцени таких передач часто ставали 

об’єктами критики західноукраїнської громадськості, оскільки радянські прикордонники нерідко 

одразу вбивали порушника режиму кордону5. Виходячи із юридичної точки зору, бійці КОП, в такій 

ситуації, діяли згідно власного статуту та польського законодавства, більше того, не поодинокими були 

випадки передачі польськими прикордонниками нелегального мігранта на утримання місцевій 

українській громаді або переправлення його через кордон, уже як власного резидента. 

Підбиваючи підсумки, слід відзначити, що масовий сплеск активності нелегальних міграційних 

процесів на польсько-радянському кордоні активізував протидію цьому явищу з боку прикордонних 

структур Республіки Польща та СРСР. Однак, ці ж самі структури цілеспрямовано зберігали 

незаконну, переважно контрабандну, активність у прикордонні задля власної 

диверсійно-розвідувальної діяльності на території противника. Важливою складовою роботи 

прикордонних і безпекових відомств Польщі та СРСР цього періоду стає вербування власних 

 
1 Державний архів Тернопільської області (ДАТО), ф. 2, оп. 2, спр. 158, арк. 8. 
2 Михалюк, М. (2011). Економічна криза 1929-1933-х рр. у фейлетонах Романа Купчинського (за матеріалами 

газети «Діло»). Наукові записки, 3(36). Львів: Українська академія друкарства, 152-161. 
3 Humennyі, S. (2019). «Płonąca granica». Działalność szpiegowska w kontekście nielegalnych migracji na 

wschodniej granicy II Rzeczypospolitej (na przykładzie województwa tarnopolskiego), Pamięć i Sprawiedliwość. 

Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej, 33, 339; Дюллен, С. (2014). Уплотнение границ. Москва: Новое 

литературное обозрение, 96-97, 134. 
4 Феденев, Д. (1925). Борьба с контрабандой в СССР. Контрабанда и борьба с ней: по материалам Главного 

таможенного управления. Москва: РИО НКВТ, 116-207. 
5 Гуменний, С. (2019). Нелегальні міграції на кордоні між Республікою Польща та УСРР напередодні 

та під час Голодомору 1932-1933 рр., Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Історія. Київ, 1 (140), 20. 
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агентів-інформаторів, викриття подібної діяльності іншої сторони, дезінформування та 

перевербування. Як не парадоксально, але боротьба українського селянства із колективізацією, 

масові спроби втечі за кордон від більшовицького переслідування та голоду, дозволили радянській 

стороні активізувати свою діяльність із розбудови розвідувально-інформаторської сітки у східних 

воєводствах Республіки Польща. В силу можливостей тоталітарної держави у застосуванні 

адміністративного ресурсу, масовості міграційних процесів та закритості державного кордону, 

спеціальним службам СРСР вдалося вести ефективну розвідувальну діяльність на польському 

напрямі частково нейтралізувавши агентурні сили сусідньої країни. З’ясування причин і перебігу цих 

подій, подальше вивчення нелегальних міграцій на польсько-радянському кордоні у 20–30-ті рр. 

ХХ ст., як методу незаконного проникнення на територію сусідньої держави для здійснення 

розвідувальних заходів та створення ситуацій спрямованих на дестабілізацію у регіоні, залишається 

актуальною темою подальших історичних студій. 
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BETWEEN THE BUG AND THE HUCZWA:  

THE VOLHYNIA UPA DETACHMENT  

IN THE WAR WITH POLISH RESISTANCE  

IN CHEŁM LAND (MAY–JULY, 1944) 

The Ukrainian studies of the Polish-Ukrainian confrontation in Kholmshchyna (Сhełm Land) in 
spring and summer 1944 are usually concentrated either on local civilian casualties of this struggle 
or just on the Ukrainian Insurgent Army (UPA) units from its Military District (MD) “Bug” of the 
UPA-West grouping which operated in this land. But it was the distinctive trait of combats 
between Ukrainian and Polish nationalistic and anti-Nazi Resistance on the “Сhełm Front” that not 
only did units from Galicia participate but also guerillas from the Nazi-occupied Volhynia where 
UPA-North had operated as well as from other parts of Western Ukraine. It was the Ivan Bogun 
Detachment that arrived at Kholmshchyna from MD “Turiv” which covered Volhynia Oblast of 
Soviet Ukraine and some adjacent areas of Belarusian Brest Oblast. The subject of this article 
embraces the reasons for this unit’s raid from Volhynia Oblast to Lublin Voivodeship of the 
occupied Polish Republic; its structure; its place in fights with Polish partisans, and the course of 
the unit’s raid back to Volhynia. 
A thorough examination of the topic would allow enriching the general comprehension of the 
course of the conflict between the Ukrainian and the Polish liberation movements and the grade 
of its intensity behind the German lines. The case of the Bogun Detachment would also allow 
seeing the war situation of the last months of the German occupation of Volhynia and 
Kholmshchyna. In spring and summer 1944 the German battle-front area was full of various 
partisan forces: Soviet, Ukrainian, and Polish, which were hotline to one another. Depending on 
circumstances the Nazis tried either eradicate them or neutralize them via negotiations. As for the 
Bogun UPA Detachment, it had to experience both options. 
Keywords: Ukrainian Insurgent Army, UPA, Kholmshchyna, Сhełm Land, Polish-Ukrainian 
Confrontation, Armija Krajowa, Home Army, Bataliony Chlopskie, Ivan Bogun Detachment, 
“Turiv” Group, Hrubieszów County. 

The Soviet-German frontline in April, 1944 halted within Volhynia Oblast of Ukraine, dividing 

it in two. Troops of the Red Army 1st Ukrainian and Byelorussian Fronts entrenched along the line Kamin-

Kashyrsky–Kovel–Lokachi–Kremenets on its eastern side, when the 4th Panzer Army of the German 

Wehrmacht Army Group “North Ukraine” stood against them on the west. 

The majority of the local Ukrainian Insurgent Army units overcame front and found themselves 

on its Soviet side. On the German side, although, still stayed two detachments of the “Turiv” Group: one led 

by Khorunzhy (Lieutenant) Ivan Klymchak-“Lysy” (alias “Pavliuk”) in Golovne and Shatsk raions1 and 

another, the Ivan Bogun Detachment, which stationed in Verba Raion, to the north-east of the city 

of Volodymyr-Volynsky2. The stalemate at the frontline continued until July 13, so they did not have 

any opportunity to cross it3. 

 
1 Administrative and territorial division of the Ukrainian lands is given according to that of the Ukrainian SSR 

in 1940, if other is not mentioned. As for the Polish terrain, I use modern division. The Ukrainian towns and villages’ 

spelling is based on rules of Ukrainian to English transliteration (except for the certainly Polish settlements). Those 

nowadays located within Poland are spelled in the Polish manner. 
2 Вовк, О. (упоряд.) (2006). Літопис УПА. Нова серія. Волинь, Полісся і Поділля: УПА та запілля 1944-1946. 

Документи і матеріали. Київ; Торонто, 8, 1210. 
3 Ibid, 1209. 
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The Ivan Bogun Detachment consisted of three companies with full strength of 500 soldiers and 

stationed in the vicinity of Gniyne and Dominopol villages and Boża Wola colony1. In April, the detachment 

was joined by four more companies which straggled from Khvastiv Detachment2. That is how the numerical 

strength of the Bogun Detachment increased, according to various sources, to 600-720 men3. As for April, 22, 

the unit was armed with one 45mm cannon, 5 heavy machine-guns, 40 light machine-guns and 5 mortars4. 

Poruchnyk (Senior Lieutenant) Oleksa Gromadiuk-“Ostrizky” (“Golobenko”) had been in charge of the 

detachment since early March, 1944. Senior Bulavny (Master-Sergeant) “Buria” (N. N.) had been the unit’s 

Chief of Staff since April, 1944. Desiatnyk (Junior Sergeant) Yuriy Moyak-“Nechypir” was the Deputy 

Commander (he was replaced in July, 1944 by Poruchnyk Ivan Velychko-“Yarema”)5. Although 

O. Gromadiuk’s formation was officially called a detachment, it consisted not of battalions, but of independent 

companies. So in 1944 sources the detachment is often named “Golobenko” (or “Ostrizky”) Battalion. 

The war situation in the region in the course of March and April, 1944 was becoming more and more 

tense. The Battle of Kovel went on at the Soviet-German front, and Soviet partisan detachments broke from 

time to time to the German rear. 

In this regard, the Wehrmacht’s 4th Panzer Army command tried to clear their rear. In front of charge 

of the German troops the Bogun detachment had to leave Gniyne and march to Biskupicze-Ruskie (now 

Nekhvoroshcha), Volodymyr-Volynsky Raion, and its neighbouring villages6. The German side, then, sought 

for cooperation with the UPA, according to Panas Matviychuk-“Vitaliy” (“Krylach”), the Military District 

“Turiv” Rear Commandant; so they constantly delegated their representatives to the detachment. But they 

received the only response from the guerillas: to address the Organization of Ukrainian Nationalists Leader 

Stepan Bandera (who was then detained in the Sachsenhausen concentration camp) because the UPA “obeys 

only his orders”7. 

On May 5 the German military delivered to the staff of the Bogun Detachment an ultimatum: either to 

give consent for cooperation or relocate to Ustylug Raion. Otherwise, the Nazis threatened to crush 

insurgents8. 

Instructor Danylo Shumuk from MD “Turiv” Socio-Political Department, present at the staff, recorded 

an episode of meeting between ‘Ostrizky’ and German officers: “Battalion commander ‘Ostrizky’ came 

in suddenly […] He stood at attention in front of ‘Mitla’ [Oleksiy Prysiazhniuk, Security Service Centre Chief 

at the UPA-North Staff – I. B.] and reported: 

“– Germans arrived on two tanks to negotiate. What are we going to do, talk to them or not?” – asked 

Ostrizky. 

– They didn’t want to talk to us in 1941, and now we aren’t going to talk to them either. They are 

politically dead”, –replied Mitla. 

 
1 Звіт з переходу і дій бойових частин УПА в большевицькому запіллі, групи “Турів”, “Завихост”  

(від червня 1944 до січня 1945). Архів Центру досліджень визвольного руху. Ф. 9. Т. 30. Арк. 1. 

<http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1078/> (2021, August, 12); Галузевий державний архів Служби безпеки 

України (ГДА СБУ). Ф. 6. Спр. 75893фп (архівно-слідча справа Шаї Давидовича Варма), арк. 11зв 
2 Архів Внутрішніх військ НКВС. Ф. 488, Оп. 1с, Од. Зб. 28, Арк. 307, 311зв; Архів Управління Служби безпеки 

України (АУСБУ) у Волинській обл. Спр. 12375 (архівно-слідча справа Мояка Юрія Петровича), Арк. 12; 

Спр. 8566фп (архівно-слідча справа Дидюка Петра Григоровича), Арк. 9зв; АУСБУ у Рівненській обл. 

Спр. 76047фп (архівно-слідча справа Гаскевича Володимира Івановича та ін.), Арк. 60зв, 63, 67; ГДА СБУ. Ф. 6. 

Спр. 75893-фп (архівно-слідча справа Шаї Давидовича Варма), Арк. 15зв; Мороз, В. (упоряд.) (2009). Літопис 

УПА. Воєнна округа Буг. Документи і матеріали 1943-1952. Київ; Торонто: Нова серія,12, 1 570, 572, 590; Ibid, 

132, 431; Шумук, Д. (1983). Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня 

з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). Детройт: Українські вісті, 173. 
3 АУСБУ у Рівненській обл., Спр. 76047фп. (архівно-слідча справа Гаскевича Володимира Івановича та ін.). 

Арк. 67; ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75893-фп (архівно-слідча справа Варма Шаї Давидовича). Арк. 28; Ковальчук, 

В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; 

Торонто: Нова серія, 14, 71-79. 
4 Кентій, А., Лозицький, В., Павленко, І. (упоряд.) (2002). Літопис УПА. Боротьба проти УПА і 

націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 

1943-1959. Книга перша: 1943-1945. Київ; Торонто: Нова серія, 4, 1, 239. 
5 АУСБУ у Волинській обл. Спр. 12375 (архівно-слідча справа Мояка Юрія Петровича). Арк. 11зв, 38. 
6 Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 653. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Ostrizky formed up once again, knocked his heels, and left”1. 

The detachment command decided to move to the area of Lukovychi, Lysiv and Bermeshiv villages, 

Lokachi Raion, dislodging the Soviet partisan formations’ rear guards, whose main forces meanwhile fought 

with Germans2 in the Zavydiv Forest3. At 17.00 the Bogun Detachment left Biskupicze Ruske which was 

immediately occupied by the German motorized units. The red partisans stayed for a while in the villages 

of Kolona, Rykovychi, Gorokhivka, Stary Zagoriv, Lokachi Raion, from where they departed for Galicia 

through the Zavydiv Forest4. The Germans continued to impose negotiations further, so in the night 

from 7 to 8 of May, 1944 the detachment relocated to the area of Oryshchi, Zhashkovychi and Volytsia 

villages in Lokachi Raion5. 

On May 9, 1944 the next meeting between O. Gromadiuk-“Ostrizky” and the Germans took place 

in Zhashkovychi. The occupiers proposed taking the guerilla leader to Volodymyr-Volynsky for the 

purpose of coordinating anti-Soviet struggle. Instructor Danylo Shumuk of the MD “Turiv” Socio-Political 

Department might had witnessed this very conversation: “One day two cars with Germans arrived at 

Zhashkovychi to the yard of priest Vasyl Mysechko, and they entered his house. Krylach and I were inside. 

Germans addressed Krylach and naming him commander Ostrizky declared: “Tomorrow the 4 th Panzer 

Army will come to these lands. They will eradicate all armed groups on its way. We would like to propose 

you to retreat over Volodymyr under Liuboml. They won’t march that way”. Krylach thanked, and 

they went out”6. 

But as the negotiations went on, the German units began to surround the detachment, moving up forces 

to the villages of Buzhkovychi, Stary Zagoriv, Kolona, Topylyshche, Stary Porytsk, Liakhiv (now 

Starosillia), Janiewicze, Markostav, Chesny Khrest and Silets. The Bogun Detachment Staff gave Germans 

a guide who had to direct them to a non-existent “competent commander” around Volodymyr-Volynsky 

to gain some time7. “After Germans had gone, Krylach called up Ostrizky, Kuzmenko8 and all battalion staff 

to discuss that situation. They decided to lead the battalion out to Kholmshchyna and in the evening we all 

went in the direction to the Korytnytsia village almost close to the battlefront,” recalled Shumuk9. 

The detachment was divided into three groups, as P. Matviychuk-“Vitaliy” reported on May, 22 1944, 

one of which (240-280 men) “Golobenko” led to Galicia, and others had to disperse over the south 

of Volhynia Oblast10. 

 
1 Шумук, Д. (1983). Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з років 

блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). Детройт: Українські вісті, 167. 
2 During April 27-May 10, 1944 lasted the German operation against Budyonny (I. Artiukhov) and RKKA 24th 

Anniversary (D. Chizhov) partisan formations in the vicinity of Zavydiv and Derechyn villages. It climaxed in combat 

of Zavydiv on 3rd of May in which the Germans used a motorized infantry battalion and 50 armoured units. 

(Лозицький В. та ін. (2001). Україна партизанська, 1941-1945. Партизанські формування та органи 

керівництва ними: науково-довідкове видання. Київ: Парламентське видавництво, 130, 132-133). 
3 АУСБУ у Волинській обл. Спр. 8566фп (архівно-слідча справа Дидюка Петра Григоровича). Арк. 9зв; 

Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 654. 
4 On getting out of the circle in the Zavydiv Forest Artiukhov and Chizhov formations on May 9-10 reached a forest 

to the east of Kamyanka-Strumylova town in Lviv Oblast where they also had to wage combats either with Germans 

or with the UPA. (Лозицький В. та ін. (2001). Україна партизанська, 1941-1945. Партизанські формування 

та органи керівництва ними: науково-довідкове видання. Київ: Парламентське видавництво, 130, 133). 
5 Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 654. 
6 Шумук Д. (1983). Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з років 

блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). Детройт: Українські вісті, 168. 
7 АУСБУ у Волинській обл. Спр. 21435 (архівно-слідча справа Гайдука Дмитра Уляновича та Шевчука 

Миколи Ананійовича). Арк. 26; Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові 

документи. Київ; Торонто: Нова серія, 8, 654. 
8This might have been Ustym Kuzmenko-“Yaroslav”, Propaganda (Socio-Political) Department Executive Officer 

of the Military Superraion “Step” in “Turiv” Group since April 1944 р. (Антонюк, Я. (2014). Український 

визвольний рух у постатях керівників. Волинська і Брестська області (1930-1955). Торонто; Львів: Літопис 

УПА, 385). 
9 Шумук, Д. (1983). Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з років 

блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). Детройт: Українські вісті, 168. 
10 Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 654-655. 
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On May 10, 1944 the German units advanced on the villages where the Bogun Detachment units had 

stationed, but they did not catch anyone. Turning furious they arrested some tens of civilians1. 

Thus, in the middle of May, 1944 six companies followed O. Gromadiuk for the Сhełm Land. These 

were units of: Pavlo Mykytiuk-“Nerozlychny” (around 40-50 insurgents), Andriy Khil-“Khoma” (40-50), 

Khorunzhy Dmytro Koreichuk-“Tkach”, Ivan Kysil-“Igor”, Khorunzhy Vasyl Pavloniuk-“Uzbek” (about 

50), and Khorunzhy “Orel”2. The rest of men from Bogun Detachment stayed conspiratorially in Volhynia to 

allow the frontline to pass. Two months later “Golobenko” called these men under the guidance of his deputy 

Y. Moyak back to the detachment. 

After crossing the Bug in the vicinity of Sokal, Lviv Oblast, the Bogun Detachment commander let his 

subordinates recreate a little. The unit stopped at first in the villages of Sulimów and Hulche (now Hrubieszów 

County, Lublin Voivodeship in Poland), and then relocated to Korczmin (now Tomaszow Lubelski County), 

Ugniv (now belongs to Sokal Raion of Lviv Oblast, Ukraine), Laszczów and Tyszowce (Hrubieszów 

County)3. But “Boguners” did not have occasion to rest long. 

Active phase of confrontation between Polish Home Army (AK) and Bataliony Chłopskie (BCh) 

of “Zamość” Inspectorate (“Hrubieszow” and “Tomaszów Lubielski” districts) and UPA units from MD 

“Bug” of the UPA-West was in full swing. Both sides strove for allotting control over terrain to them, due to 

what, except pure military casualties, villages were on fire and civil population suffered. A true front over 

100 km long emerged in Kholmshchyna where Poruchnyk Stepan Novytsky-“Spets” (alias “Vadym”), 

the UPA-West Staff Inspector, was in charge of the Ukrainian forces (15 units, particularly 8 from MD “Bug”, 

1 from MD “Lysonia”, and 1 from UPA-South), and Wilhelm Szczepankiewicz-“Drugak”–those of the Polish 

(3 AK battalions, 1 BCh Battalion, 20 AK and 4 BCh companies)4. Appearance of the Volhynia detachment 

changed balance in this struggle of favour of the UPA. 

The Bogun Detachment had already track record in struggling with Polish Resistance. During 1943, 

its companies participated in the Polish-Ukrainian ethnic confrontation in Volhynia fighting with Polish 

Underground placówkas (“outposts”), often German-backed. And a number of Polish villages where these 

placówkas actually or allegedly stationed were burnt to ashes, and their villagers killed. In February 1944, 

the Ukrainian villages in the Svynaryn Forest, where the Bogun Detachment’s base was, were massacred by 

the AK 27 Volhynian Division. 

On May 19, 1944, another offencive of the Ukrainian forces was set in. Five companies from MD 

“Bug” together with two ones from “Ostrizky” battalion (over 900 fighters in total) generally led by Ivan 

Kapalo-“Brodiaga” struck the Home Army base in Nabróz village. Galicians approached from one flank, and 

Volhynians from another. 2 km before the village “Nerozluchny” and “Tkach” companies encountered 80 

Polish partisans but made them retreat after an hour of fight with 10 men killed5. 

 
1 Вовк, О. (упоряд) (2006). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 655. 
2 Архів Внутрішніх військ НКВС. Ф. 488. Оп. 1с. Од. Зб. 28. Арк. 307, 311зв; АУСБУ у Волинській обл. 

Спр. 12375 (архівно-слідча справа Мояка Юрія Петровича). Арк. 12; Ibid. Спр. 22116 (архівно-слідча справа 

Романюка Олексія Андрійовича та Горбачевського Петра Васильовича). Арк. 43зв, 45зв, 98-99; АУСБУ 

у Рівненській обл. Спр. 76047фп (архівно-слідча справа Гаскевича Володимира Івановича та ін.). Арк. 60зв, 63, 

67; ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75893-фп (архівно-слідча справа Варма Шаї Давидовича). Арк. 15зв; Ковальчук, В., 

Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: 

Нова серія, 8, 12, 570, 572, 590; Ibid, 13, 431; Шумук, Д. (1983). Пережите і передумане : Спогади й роздуми 

українського дисидента-політв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). 

Детройт: Українські вісті, 173. 
3 АУСБУ у Рівненській обл. Спр. 76047фп. (архівно-слідча справа Гаскевича Володимира Івановича та ін.) 

Арк. 18зв; ГДА СБУ. Ф. 5. Спр. 67432 (архівно-слідча справа Стельмащука Арсенія Трифоновича). Арк. 17, 45; 

Гордієнко, М (1959). З волинських і поліських рейдів УПА (із дій УПА-Північ, 1943-44). Торонто: накладом 

Товариств колишніх Вояків УПА в Канаді і США, 155; Ковальчук, В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис 

УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: Нова серія, 13, 430; Ibid, 15, 150. 
4 Мотика, Г. (2013). Від Волинської різанини до акції “Вісла”. Польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. 

Київ: Дух і літера, 186. 
5 АУСБУ у Волинській обл. Спр. 5891фп (архівно-слідча справа Панчука Івана Германовича та ін.)  

Арк. 16-17; ГДА СБУ. Ф. 5. Спр. 67432 (архівно-слідча справа Стельмащука Арсенія Трифоновича). Арк. 51; 

В’ятрович, В. (2012). Друга польсько-українська війна 1942-1947. 2-ге доповнене видання. Київ: Видавничий дім 

“Києво-Могилянська академія”, 197; Ковальчук, В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля 

на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. Київ; Торонто: Нова серія, 12, 304; Літопис УПА. Ibid, 13, 430-431. 
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At the other flank, the Polish soldiers resisted hard for four hours, but the Ukrainian insurgents were 

finally victorious. Some part of the Polish units fought their way in the direction of Tyszowce, and another–

in Stara Wies. “Perekotypole” Company’s outpost which had stationed in Stara Wies retreated in front of the 

Polish advance, but the “Vovky” company came to their assistance and defeated the AK group1. 

A Nazi gendarmerie unit, which arrived from Tyszowce by four lorries, also intervened in the fight. 

On having a short skirmish with “Tkach” company the invaders fled leaving several corpses. The guerillas 

lost two killed and five wounded (“Tkach” himself among them). Meanwhile a German plane came flying 

and injured four policemen, who were marching to reinforce the Germans, by friendly fire2. 

In total, Polish bases in Nabróz, Kryszyn, Tuczapy, Mołożów, Lipowce and Marysin colony were burnt 

as a result of operation. The AK casualties comprised 46 dead (Polish sources argued that 30 among them 

were civilians) and several POWs. Polish units under general command of Reserve Porucznik Zenon 

Jachymek-“Wiktor” were made to fall back over the Huczwa river. The UPA units had 2 killed by German 

fire and 8 injured (including 5 in the fight with Germans). Their trophies were: a machine-gun, over ten rifles 

and cattle3. 

But the AK and BCh leadership did not submit to their defeat and prepared a counterattack. On the 

night from 1 to 2 June, 1944 AK, BCh and State Security Corps troops (1200 soldiers divided into 8 striking 

forces) led by Z. Jachymek-“Wiktor” who was appointed the new commander of the Eastern Sector of the 

Anti-Ukrainian Defence in “Tomaszów Lubielski” District rushed to advance at the 40 km front section. Main 

lines of operation were: 1) on the villages of Hubinek, Dyniska, Ulhówek, Żerniki, Rzeczyca; 2) on Posadów, 

Steniatyn and Rzeplin; 3) on Dąbrowa and Stara Wies, in the vicinity of which the UPA bands (800–900 

fighters) were located4. The main goal of the operation was to destroy Ulhówek and Rzeczyca where the 

strongest UPA forces on the south west of Lublin Voivodeship concentrated5. 

The force No. 3 led by Tadeusz Nedzialkowski-“Tomasz” approached Ulhówek from the side of 

Żerniki and Rzeczyca. Polish partisans had burnt down Żerniki (33 civilians dead), Ratyczow (32 dead), 

Zimno (1 person), and Szlatyn6. But Ulhówek charge broke down, and insurgents forced the Poles 12 km 

back7. In addition, the force No. 2 of Anrzej Dżygalo-“Korczak” which had to attack Posadów–Ulhówek 

from the north, failed to assist because they got stuck in fights at avenues of approach and managed to reach 

only woods around Posadów and Zapust near Rzeplin8. 

Not long before the defined time of attack on Ulhówek, “Korczak”s men set on fire and looted 

Steniatyn Colony (25 Ukrainians died) and Posadów Village (10 perished); that got Ukrainian defenders to 

learn that the offence was going on from that direction9. When the force No. 2 stationed in the Posadów 

Forest, its outposts in Rzeplin were charged from Przewodów side by the UPA “Tygry” Company, causing 

significant casualties in killed, injured, and captured men10. 

 
1 АУСБУ у Волинській обл. Спр. 5891фп (архівно-слідча справа Панчука Івана Германовича та ін.). Арк. 16-17; 

В’ятрович, В. (2012). Друга польсько-українська війна 1942-1947. Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська 
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6 Ibid, 369. 
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Київ; Торонто: Нова серія, 12, 305, 421. 
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Lublin-Warzawa: ISP PAN, 368. 
9 Ibid. 
10 Ibid; Ковальчук, В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. 

Київ; Торонто: Нова серія, 12, 305. 
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The biggest fights during the whole day of June 2 were on the Posadów–Rzeczica sector. Rzeczica was 
to no effect attacked by striking force No. 4 of Franciszek Bednarski-“Reneta” (around 600 guerillas). Being 
disrupted, the Poles stuck from the northern, not southern, side of the village, which was more fortified, and 
did that with a delay. The Mykhailo Khvalibota-“Lys” Company (“Perebyinis”) and local Ukrainian self-
defence held all-round defence. Even when “Wiktor” arrived himself to take the direct command, and most 
of units of “Tomasz” did, this would not turn the tide. Ultimately, “Wiktor” ordered “Reneta”s soldiers to 
retreat, and sent F. Bednarski as a reinforcement for “Korczak” near Ulhówek. But UPA troops seized the 
initiavite and counterattacked, offering the Poles new battles, until 17.00. 

“Reneta”s defeat near Rzeczica and “Korczak”s inactivity near Ulhówek determined finally the fail of 
the whole operation. That fact could not be changed by the fulfillment of rest 5 striking forces’ entrusted tasks 
and successes on the secondary directions of the Polish offensive,” concludes Mariusz Zajączkowski, a Polish 
historian1. 

In the course of retreat, the AK forces burned down the Ukrainian villages: Magdalenka Farm, 
Hubinek, Podlodów, and Peniany, individual households in Dynyska and Rzeczica2. 

Only at 10.30 did the bulk of “Korczak” forces engage fights in the vicinity of Rokitno, Przewodów, 
and Leski. But the UPA units repulsed this attack close to Ulhówek, and after “Korczak” drew his units to 
the Posadów forest3. 

The Bogun Detachment held positions near the Lachowce village in this operation. “Ostrizky”s 
riflemen engaged 200-300 AK soldiers who after burning Posadów down advanced in the direction of Ratków 
and Lachowce (these were likely “Korczak” group units). The Poles tried to hold in the Ratków woods, but 
“Ostrizky” surrounded it and ordered his submachine-gunners to centre fire on it to press the Poles on the 
Galician companies’ ambush. About 40 partisans were killed by crossfire, the rest rapidly retreated in panic4. 

The same afternoon, according to M. Zajączkowski, “Ostrizky” Battalion came to assistance 
to “Vovky” Company of M. Lukasevych-“Yagoda” which had been repulsing attacks by grouping No. 1 of 
the Polish forces under Marian Pilaski-“Grom” command in the area of Stara Wies and Dąbrowa since late 
night. The Polish battalion advanced from the woods near Tyszowce to Lipowce, Mołożów and woods near 
Stara Wies with the task to cover main striking forces’ activities from the north. But “Yagoda”s Company 
occupying Dąbrowa turned out to be a complete surprise for them. The desperate resistance of “Vovky” lasted 
for about 18 hours, and Poles, in the end, faild to seize Dąbrowa. When twighlight came, “Grom”s force 
pressed by the UPA units retreated to Lipowce Forest. At this sector of front, casualties of Ukrainians made 
up 6–8 killed and 4 injured from “Yagoda”s Company; Polish partisans lost 13 men, and there also were 
16 people (presumably civilians) killed by AK men in Lipowce5. 

According to Ukrainian and Polish sources, the Polish detachments lost in night battles of June 2, 1944, 
in general, 71 partisan killed, and 100 more injured6. Ukrainian insurgents’ casualties comprised 6-8 men, 
but civil population suffered more – about 120 people perished in Steniatyn colony, Posadów, Ratyczów, 
Żerniki, Zimno, Lipowce7. 

“In the end, the “Polish-Ukrainian front” stabilized on the Uhnów-Żerniki-Steniatyn-Nabróz line, then 
along the Huczwa up to Koniuchy, and futher through Bereść village to Grabowiec. Such situation was 
preserved in this terrain until the Red Army came,” historian Grzegorz Motyka summarized8. 
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Overall, “Ostrizky” companies in Сhełm Land took part in four combats with Polish partisans and 
prevailed1. The rest of its Сhełm period the Bogun Detachment raided along the Western Bug at 14-16 km 
distance from it and 30-35 km from Сhełm2. 

When quartering in one of the villages “Ostrizky” battalion was visited by the UPA-North Commander 
Dmytro Kliachkivsky-“Klym Savur” who also was on the German side of front. By his June 27, 1944 order, 
he appointed O. Gromadiuk-“Ostrizky” the “Turiv” Group Deputy Commander and the commander of the 
Group’s units on the German side of front. In addition to the Bogun Detachment, I. Klymchak-“Lysy” 
detachment belonged to them3. 

Danylo Shumuk recalled one of the episodes of their daily life in Chełm Land in June 1944: “Ostrizky 
battalion stationed in Korczmin. […] Our battalion’s outpost was located at the edge of the village. Once the 
outpost detained two armoured cars on that road. German army officers drove them. The outpost did not let 
them in the village. The Germans declared in ultimatistic manner: “Get lost from here until the next morning. 
The German Army will march this way, so it will exterminate all armed groups on its way.” After that 
ultimatum Ostrizky ordered his company leaders to take their companies to the woods. He entrusted the 
command over the whole battalion to “Nerozluchny” and together with his deputies departed somewhere on 
his service affairs”4 . 

Petro Lykhovsky, the Bogun Detachment magazine keeper (“magaziner”), must have meant one of 
such cases when he gave testimony during the Soviet NKVD interrogation: “When “Golubenko”s gang was 
on the territory of Poland, German officers came to “Golubenko” and talked with him about something; but 
about what did they talk I cannot tell”5. 

Yevgen Tatura-’Omelko’, the UPA-North Staff Foreign Communications Division Officer, who stayed 
with the detachment, also had a conversation with a German representative. The subject of their talk was the 
transfer of a railway car with ammunition to insurgents. In the evening that day, Mykola Pavlovych, the 
Deputy Chief of Staff of the “Turiv” Group, accompanied Tatura and the German on their way to Zamość, 
where they obtained 10 ammo crates designated for ‘Lysy’ battalion. They transported the ammunition 
to Włodawa6. 

But in spite of local agreements with individual German commanders, the general relations between 
the Bogun Detachment and the Nazis were hostile. On June 19, 1944 a German company attacked insurgents 
at 18.00 o’clock when the detachment was resting around the village of Sahryń. After three-hour fight the 
enemy lost four dead and seven wounded and UPA casualties were limited to one injured7. 

In the middle of July 1944 the battalion, following the instructions of “Klym Savur”, marched 
from Lachowce to the North but, near the village of Grabowiec8 it ran into large German  

 
1 Звіт з переходу і дій бойових частин УПА в большевицькому запіллі, групи “Турів”, “Завихост”  

(від червня 1944 до січня 1945). Архів Центру досліджень визвольного руху. Ф. 9. Т. 30. Арк. 1. 

<http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1078/>. (2021, September, 01). 
2 ГДА СБУ. Ф. 5. Спр. 67432 (архівно-слідча справа Стельмащука Арсенія Трифоновича). Арк. 65; Ibid. Ф. 6. 

Спр. 75893-фп (архівно-слідча справа Шаї Давидовича Варма). Арк. 12. 
3 Ковальчук, В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. 

Київ; Торонто: Нова серія, 14, 63-64. 
4 Шумук, Д. (1983). Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з років 

блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981). Детройт: Українські вісті, 171-169. 
5 Власенко, С., Кокін, С., Лозицький, В. (упоряд.) (2011). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. 

Нові документи. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих 

радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА 1945-1954. Київ; Торонто: 15, 2, 142. 
6 Ibid, 97-98. 
7 Ковальчук, В., Марчук, І. (упоряд) (2010). Літопис УПА. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. 

Київ; Торонто: Нова серія, 8, 1174. 
8 A Ukrainian emigration historian Lev Shankovsky wrote with no reference that “on June 12 the UPA units (com. 

Ostrizky) crossed the Huczwa and started advancing in Grabowiec direction … the whole terrain till the line Uchanie-

Ornatowice-Horeszów-Ruski-Czermno was moped up from the AK units and Polish militias. Several fights with AK 
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hands until the passage of frontline in July 1944” (Шанковський, Л. (1953). Історія УПА, 74). He was echoed by the 

Polish researchers Andrzej Leon Sowa (1998) and Mariusz Zająnczkowski (2015). Although, the sources related to the 

“Ostrizky” Battalion tell us only about Grabowiec combat with Nazis of July 1944, and there is no data about clashes 

with the Polish Resistance except mentioned above. Shankovsky’s argument seems more doubtful given that the 
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forces1. After a severe night battle the Bogun Detachment was made to fall back to Dąbrowa, where 
guerillas waited for two nights and days until the frontline advanced westwards2. One of the platoon leaders 
recalled his impression: “We happened to be caught in the crossfire in a tiny grove: Germans were striking 
us from one side, and Soviets from another, and we could not get away, should we have dug in. That is 
how we were beaten.”3 

This was the time when the Red Army conducted the Lvov–Sandomierz offensive. Until July 21, 

divisions of the 3rd Guards Army reached the line Stara Wies–Kmiczyn–Kulice–Telatyn. The German 4th 

Panzer Army defended the line Hrubieszów–Werbkowice–Tyszowce–Laszczów4. Being between the devil 

and the deep blue sea but already behind the line of the Soviet troops “Golobenko” battalion in small teams 

fought their way further in the Soviet rear5. 

Staff worker Y. Moyak-“Nechypir” also bore testimony about harsh conditions of crossing 

the frontline: “Golobenko had to agree with Germans on crossing the front but didn’t dare to breech. 

He ordered all the six companies to disperse in small groups and make their way. After that “Uzbek” 

and “Orel” companies disintegrated completely, and their commanders vanished to an unknown 

destination”6. 

Roughly on July 25, 1944 elements of the “Ostrizky” Detachment crossed the river in the vicinity 

of Litovezh village, Porytsk Raion, Volhynia Oblast, and returned to the territory of, by that time, 

Soviet Ukraine7. 

According to “Nechypir”, the detachment numbered about 600 riflemen before their break through 

the frontline, from which only less than 200 gathered at the rendevouz point near Porytsk over the Bug8. 

But other testimonies provide such figures as 320-365 active men9. 

After returning to Volhynia, company leaders “Nerozluchny”, “Khoma”, “Igor”, “Kudyar” 

(alias “Roman”), “Uzbek”, and “Orel” were subject to the staff of “Ostrizky” battalion. “Kudyar” might 

have replaced “Tkach” who got injured in the 19th of May combat and stayed in Galicia for treatment. 

“Uzbek” and “Orel” companies were not battle-worthy – the majority of their riflemen dispersed in the course 

of hard breakthrough10. 
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At first, the Bogun Detachment stopped on Volhynian land in the village of Ivanychi, Porytsk Raion. 

Then, avoiding clashes with the Soviet forces the insurgent unit marched to the North-Eastern direction up to 

the area of Gorno village, Manevychi Raion1. 

O. Gromadiuk-“Ostrizky” and his soldiers found themselves in new circumstances which emerged as 

the Soviet totalitarian regime was back in Volhynia. Since then, their main adversaries were units of the 9th 

Rifle Division of the NKVD Interior Troops, quartering in settlements within Volhynia Oblast and 

neighbouring raions of Rivne Oblast. Bogun Detachment waged a number of victorious fights with their 

elements during August–September, 1944 while looking for connection with UPA higher command2. 

It can be concluded, that the arrival of the Ivan Bogun UPA Detachment in Chełm Land at the end 

of spring 1944 became one of the decisive factors which reinforced the positions of the Ukrainian Liberation 

Movement in this area. The Ukrainian insurgents dominated over the Polish Resistance there until the German 

occupation of the Chełm Land ended and the Red Army arrived. 
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Постановка проблеми. Минуле ХХ ст. – це століття війн і політичних конфліктів. Одним 

із таких історичних подій були жовтневі події 1917 р. і громадянська війна, яка призвела до розпаду 

Російської імперії й мала вплив на історію України. Всебічне дослідження історії нашої держави 

неможливе без врахування загальноросійського, зокрема білогвардійського, чинника у революційних 

подіях і Українській революції 1917‒1921 рр. Значущість даної теми обумовлена нинішнім станом 

російсько-українських відносин та гібридною війною яку веде Російська Федерація проти України, 

адже неврахування трагічних сторінок історії веде до їх повторення. Саме тому вивчення 

історіографічного доробку сучасних російських фахівців з історії білого та російського 

добровольчого руху є важливим для розуміння ідеології російського імперіалізму. 
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Мета статті – охарактеризувати сучасну російську історіографію білого та російського 

добровольчого руху від початку 90-х років ХХ ст. дотепер, проаналізувати основні напрями наукових 

досліджень, показати внесок відомих фахівців у вивчення проблеми, визначити перспективу 

подальших наукових розробок. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогодні вагомим доробком у вивченні історіографії та 

джерелознавства білого та російського добровольчого руху є праці сучасних російських істориків 

В. І. Голдіна1, В. Д. Зіміної2, П. І. Гришаніна3. Праця В.І. Голдіна4 була однією з перших в Росії 

із новітньої історіографії громадянської війни. Автор прагнув максимально широко та об’ємно уявити 

бачення і роздуми сучасних істориків (для передачі думок активно вдаючись до цитування), які 

дотримуються різних поглядів і переконань, розкрити дискусії як за загальними, концептуальними, 

так і більш вузькими проблемами, оцінити їх плідність і результативність. Історик М. В. Ринков 

вважає, що «Книга В. І. Голдіна є єдиним на сьогодні історіографічним дослідженням 

загальноросійського масштабу, в якому вдалося здійснити синтез, а не механічне поєднання 

вітчизняної та зарубіжної історіографії, в т. ч. і ближнього пострадянського зарубіжжя. Намагаючись 

згладити гострі кути, автор спробував визначити позитивні сторони історичних досліджень, а 

не говорити про недоліки і слабкі моменти»5. Продовженням напрацювань автора стала його 

монографія видана 2012 р. у Мурманську, в якій аналізується російська і зарубіжна історіографія 

громадянської війни в Росії6. В. І. Голдін виявив і розкрив сучасні точки зору, тенденції та способи їх 

вирішення. У монографії здійснено глибокий аналіз теоретико-методологічних і концептуальних 

підходів до осмислення феномена громадянської війни в Росії, оцінюються її причини, роль і наслідки 

у російській та європейській історії ХХ ст. Окремо автор Голдін В.І., розглядає білий рух і білу Росію. 

Серед узагальнюючих, комплексних досліджень він характеризує роботу А. І. Ушакова з історіографії 

антибільшовицького руху7; книги В. Ж. Цвєткова котрі аналізують ґенезу, еволюцію і сутність понять 

«біла справа» і «білий рух»8, монографію В. Д. Зіміної, присвячену формуванню, особливостям і 

відмітним рисам політичних білих режимів9. В цілому, як вважає В. І. Голдін, необхідно об’єднати 

зусилля істориків різних напрямків, застосовувати нові теоретико-методологічні підходи, глибше і 

ретельніше вивчати архівні матеріали для створення комплексних робіт не тільки наукового, а й 

науково-популярного характеру. 

У монографії В. Д. Зіміної та П. І. Грішаніна10 розглянуто виникнення і розвиток історіографії 

білого руху і нові підходи у вивченні цієї теми. Якщо у першому розділі «Історіографія Білого руху 

в XX в.» аналізуються етапи становлення радянської та сучасної російської історіографії, 

 
1 Голдін Владислав Іванович (1951 р. н.) – російський історик, фахівець з історії громадянської війни в Росії, 

історії Російського військового Зарубіжжя. Професор Північного (Арктичного) федерального університету 

імені М. В. Ломоносова (м. Архангельськ), доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки 

Російської Федерації. 
2 Зіміна Валентина Дмитрівна (1957-2012) – радянський і російський історик, політолог, дослідник білого руху 

і громадянської війни в Росії, одна з відомих фахівців, які зробили суттєвий внесок у вивчення державності 

білого руху. Доктор історичних наук, професор Російського державного гуманітарного університету (м. Москва). 
3 Гришанін Петро Іванович ‒ російський історик, фахівець з історіографії та джерелознавства білого руху, 

громадянської війни. Кандидат історичних наук, доцент П’ятигорського державного університету.  
4 Голдин, В. И. (2000). Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина  

1980-х – 90-ые годы). Архангельск: Боргес. 
5 Рынков, В. М. (2007). Мутное зеркало истории: современные историографические исследования 

Гражданской войны на востоке России. В: Кириллов, А. К. (ред.) (2007). Исторические исследования 

в Сибири: проблемы и перспективы. Новосибирск: Параллель, 42. 
6 Голдин, В. И. (2012). Гражданская война в России сквозь призму лет: историографические процессы. 

Мурманск: МГГУ. 
7 Див.: Ушаков, А. И. (2004). Современная российская историография антибольшевистского движения в годы 

Гражданской войны в России. Москва: Аиро-ХХ. 
8 Цветков, В. Ж. (2008). Белое дело в России, 1917‒1918 гг.: формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России. Москва: Посев.; Цветков, В. Ж. (2009). Белое дело в России. 1919 г.: формирование 

и эволюция политических структур Белого движения в России. Москва: Посев. 
9 Зимина, В. Д. (2006). Белое дело взбунтовавшейся России: политические режимы Гражданской войны  

1917-1920 гг. Москва: РГГУ. 
10 Гришанин, П. И., Зимина, В. Д. (2008). «Падения» и «взлеты» Белого движения в отечественной 

историографии. Пятигорск: ПГЛУ. 
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то у другому розділі «Історія Білого руху в дослідницьких практиках сучасної історичної науки» 

розглянуто можливості та перспективи використання нових історичних підходів. В дискурс-аналізі 

білого руху автори виділяють два основних напрями: 1) політичний дискурс, який виступає як мова 

або ідеологія (наприклад, дискурс більшовиків або кадетів), дискурс ‒ конкретний сюжет (дискурс 

виборів до Установчих зборів); 2) політичний дискурс як особливий вид соціальної комунікації між 

інститутами, індивідами, групами. В цьому випадку предметом вивчення може бути як повсякденна 

комунікація суб’єктів, так і мова ЗМІ. Постмодернізм у вивченні білого руху, на думку авторів, 

виявився в «розмиванні» кордонів між історією і публіцистикою. «Професійні історики починають 

створювати праці на межі літературного та науково-професійного жанрів [...] тому історики 

перетворюються в літераторів, а останні презентують себе як історики»1. Слід зазначити, що в даній 

праці було показано складність і багатоаспектність історії білого руху і перспективність його 

вивчення. На сьогодні П. І. Грішанін – авторитетний в Росії фахівець з історіографії та 

джерелознавства білого руху, громадянської війни. В процесі роботи над даною темою2 дослідник 

прийшов до наступних висновків: 

‒ в кінці 90-х років ХХ ст. історія білого руху перетворюється у самостійний напрям історичних 

досліджень; 

‒ в центрі уваги дослідників, в основному, були питання виникнення, функціонування, падіння 

білого руху, для цих праць була характерна полярність думок; 

‒ в кінці 90-х – на початку 2000-х років визначились і нові проблеми в дослідженні білого руху, 

зокрема його розгляд як феномена російської державності3. Наголошуючи на сучасному 

переосмисленні громадянської війни та білого руху вчені приходять до висновку про те, що 

дослідницькі напрацювання з цієї проблеми, які спиралися на солідний пласт наукової інформації 

попередніх етапів розвитку російської історіографії, не могли містити в собі повної й категоричної 

відповіді на питання його виникнення, функціонування та краху4. 

На початку XXI ст. в Росії були опубліковані матеріали наукових конференцій  

з історії революційного періоду5, з’явилися і спеціальні монографії6, а також збірники статей,  

 
1 Гришанин, П. И., Зимина, В. Д. (2008). «Падения» и «взлеты» Белого движения в отечественной 

историографии. Пятигорск: ПГЛУ, 130. 
2 Основні праці автора з історіографії білого руху: Гришанин, П. И. (2006). Современная российская историография 

Белого движения на Юге России (1990-2000 гг.). Отечественная и зарубежная история: проблемы, мнения, 

подходы. Ученые записки кафедры Отечественной и зарубежной истории. Пятигорск: ПГЛУ, 6, 23-28; 

Гришанин, П. И. (2008). Попытки современного переосмысления некоторых проблем историографии Гражданской 

войны и Белого движения. В Россия и мир: панорама исторического развития: сб. науч. статей посвященный 

70-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. 

Екатеринбург: Волот, 161-168; Гришанин, П. И., Зимина, В. Д. (2008). «Падения» и «взлеты» Белого движения 

в отечественной историографии. Пятигорск: ПГЛУ; Гришанин, П. И. (2009). Современные подходы 

к изучению Белого движения. Диалог со временем, 26, 212-226. 

˂http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/08/1251231042/10.pdf˃ (2021, липень, 08); Гришанин, П. И. (2009). 

Гражданская война и белое движение в исследовательской практике конца 80-начала 90-х гг. ХХ в.: 

историографическое осмысление. Вестник РГГУ. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 

Москва, 4, 48-62; Гришанин, П. И., Ермаков, В. П. (2013). Современное переосмысление истории Гражданской 

войны и Белого движения в России. Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета, 4, 255-260.˂https://pgu.ru/upload/iblock/ade/grishanin-pi_ermakov-vp.pdf˃ (2021, липень, 08). 
3 Зимина, В. (1997). Белое движение и российская государственность в период Гражданской войны. 

Волгоград: Изд-во Волгоградской академии государственной службы.; Зимина, В. Д. (2004). Гражданская 

война 1918 – 1920 гг. как политический конфликт в развитии российской государственности. Новый 

исторический вестник. Москва: РГГУ, 2 (11), 214-232; Зимина, В. Д. (2006). Белое дело взбунтовавшейся 

России: политические режимы Гражданской войны 1917-1920 гг. Москва: РГГУ. 
4 Гришанин, П. И., Ермаков, В. П. (2013). Современное переосмысление истории Гражданской войны и Белого 

движения в России. Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. Пятигорск: 

ПГЛУ, 4, 255–260 ˂https://pgu.ru/upload/iblock/ade/grishanin-pi_ermakov-vp.pdf˃ (2021, липень, 08). 
5 Матишов, Г. Г. (ред.) (2011). Юг России: реформы, революции, поиски гражданского мира  

(памяти П. А. Столыпина). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 260. 
6 Тормозов, В., Письменский, Г. (ред.) (2008). Белое движение в гражданской войне. 90 лет изучения. 

Введение в историографию белого движения. Москва: СГУ; Карпенко, С. В. (2009). Белые генералы и красная 

смута. Москва: Вече.; Зайнутдинов, Д. Р. (2016). Государственно-правовая идеология «белой» 

государственности в период Гражданской войны (1918-1920 гг.). Казань: Юниверсум. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 65 

що містили матеріал з історіографії білого та російського добровольчого руху й  

громадянської війни1. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження білого руху в сучасній російській історіографії 

переживає своє відродження. За підрахунками В. І. Голдіна, за 1990-і – 2000-і роки з історії 

антибільшовицького і білого рухів було видано близько 30 монографій і навчальних посібників, 

захищено майже 40 дисертацій2. Значний інтерес до історії білого руху мав наслідком появу 

історіографічних праць загального характеру з даної проблеми3. До наукового обігу було введено 

значний пласт документів і матеріалів, перевидано спогади провідних постатей громадянської війни 

тощо. Найбільше поширення отримала підготовка узагальнюючих праць з історії білого руху як 

загалом в Росії, так і в її південному регіоні зокрема4. 

Помітним явищем у дослідженні білого та російського добровольчого руху стала монографія 

В.Ж. Цвєткова5. Автор намагався проаналізувати методи комплектування та соціальний склад білих 

армій. За підсумками дослідження він доходить висновку, що в Україні основні поповнення 

Добровольчій армії у 1919 р. давали переважно великі міста, тоді як в районах із сильним впливом 

петлюрівщини, тобто в сільській місцевості, денікінські мобілізації провалились6. Такі факти яскраво 

свідчать про прорахунки, які були допущені в національній політиці білого руху в Україні. 

На сьогодні В. Ж. Цвєтков є одним із найавторитетніших фахівців з історії білого та 

російського добровольчого руху й громадянської війни в Росії. Продовженням його наукових 

досліджень стали монографії в яких розглядався процес встановлення та розвитку білогвардійських 

режимів упродовж громадянської війни, автор подав цікаві міркування щодо ролі та місця 

Особливої наради у владній вертикалі денікінського режиму, її реорганізації тощо7. У 2019 р. 

вийшло фундаментальне, інформативне і детальне дослідження з формування та еволюції 

політичних структур білого руху8. Автор на широкій джерельній базі в деталях розглядає 

особливості функціонування білих урядів в різних регіонах ‒ на Півдні й Півночі Росії, в Сибіру, 

на Далекому Сході, найважливіші зміни в еволюції їх політичного курсу, а також проблеми взаємин 

білих урядів і РПЦ, історію монархічних організацій у білому русі, антибільшовицьке повстанство 

 
1 Калашников, В. В. (ред.) (2014). Гражданская война в России: проблемы истории и историографии. СПб: 

ЛЭТИ, 204; Тормозов, В. Т., Письменский, Г. И., Мизинов, П. В. (2017). Введение в историографию белого 

движения. Гражданская война и белое движение: вопросы национальной и социальной политики. Москва: 

Изд-во Современного гуманитарного университета.; Калашников, В. В., Меньшиков, Д. Н. (ред.) (2018). 

Гражданская война в России: взгляд через 100 лет. Проблемы истории и историографии. СПб: ЛЭТИ; 

Калашников, В. В., Меньшиков, Д. Н. (ред.) (2019). Эпоха Революции и Гражданской войны в России. 

Проблемы истории и историографии. СПб: ЛЭТИ; Шишкин, В. И. (ред.), (2019). Гражданская война 

на востоке России (ноябрь 1917-декабрь 1922 г.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 480. 
2 Голдин, В. И. (2000). Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина  

1980-х – 90-ые годы). Архангельск: Боргес. 
3 Бордюгов, Г. А., Ушаков, А. И., Чураков, В. Ю. (1998). Белое дело: идеология, основы, режимы власти. 

Историографические очерки. Москва: Русский мир; Голдин, В. И. (2000). Россия в гражданской войне.  

Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-ые годы). Архангельск: Боргес; 

Рыбников, В. В., Казаков, В. Г., Ипполитов, Г. М. (2001). «Белое дело» в литературе и источниках. 

Историографическое исследование проблем белого движения в гражданской войне в России (1917-1922 гг.). 

Москва: Московская акад. МВД России. 
4 Дерябин, А. И. (1994). Белые армии в гражданской войне в России. Исторический очерк. Москва:  

Лейб-компания; Слободин, В. П. (1996). Белое движение в гражданской войне в России (1917-1922 гг.) 

Москва: МЮИ МВД России.; Суетов, Л. А. (2000). Белое дело. СПб: СПГУКИ.; Трукан, Г. (2000). 

Антибольшевистские правительства России. Москва: Институт российской истории РАН; Цветков, В. Ж. 

(2000). Белое движение в России. 1917-1922. Вопросы истории, 7, 56-74.; Шамбаров, В. Е. (2004). 

Белогвардейщина. Москва: Эксмо; Алгоритм. 
5 Цвєтков Василь Жанович (1968 р. н.) – російський історик, фахівець в галузі історії Росії XX ст., історії 

революцій і білого руху. Доктор історичних наук, професор Московського педагогічного державного 

університету, професор Російського державного гуманітарного університету. Див.: Цветков, В. Ж. (2000). 

Белые армии юга России. Москва: Посев. 
6 Там же, 27. 
7 Цветков, В. Ж. (2011). Белое дело в России, 1919-1922: формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России. Москва: Наука, 1; Цветков, В. Ж. (2016). Белое дело в России, 1919-1922: 

формирование и эволюция политических структур Белого движения в России. Москва: Достоинство, 2. 
8 Цветков, В. Ж. (2019). Белое дело в России: 1917-1919 гг. Москва: Яуза-Каталог: Якорь. 
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1920-1922 рр. і економічні плани білого руху ‒ проєкти із «робітничого питання» і «фінансового 

майбутнього» Росії. 

Теорія і програма державного будівництва білого руху на Півдні Росії стали предметом 

наукових досліджень Я. А. Бутакова1. Автор проаналізував білогвардійську модель державності, 

політичну платформу білого руху. Дослідник дійшов висновку про історичну і політичну 

обґрунтованість дій генерала А. І. Денікіна «по відновленню тісної інтеграції України з Росією». 

Проблеми, з якими довелося денікінській владі зіткнутись в Україні, на думку Я. А. Бутакова, «як 

правило, не мали під собою етнічного підґрунтя і були викликані тими ж факторами соціальної 

політики білого руху, що й аналогічні проблеми в губерніях Росії»2. Цим самим автор применшує 

значення національного фактора в українсько-білогвардійській війні 1919 р. 

Розвиток сучасної російської історіографії позначений інтересом до біографічного жанру. 

Найчастіше увага дослідників звернена до постаті генерала А.І. Денікіна3. Проте в цих працях 

зустрічаються окремі неточності. Так, Ю.Гордєєв плутає ОСВАГ – Освідомче агентство 

з Особливою нарадою, яка виконувала урядові функції. Праця В. Черкасова-Георгієвського 

належить до жанру агіографії, автор апологетизує вождя російського білого руху. Найповнішою 

біографією генерала А.І. Денікіна, на нашу думку, є праця Г. М. Іполітова4 , якому вдалося показати 

генерала на фоні епохи. Проте вона також не позбавлена помилок. Так, аналізуючи поповнення 

Добровольчої армії офіцерами Генерального штабу, автор стверджує, що «генерал А. І. Денікін був 

невблаганним щодо тих офіцерів, хто хоч короткий час служив у Червоній або Українській арміях». 

Далі Г. М. Іполітов наводить резолюцію генерала, у якій останній не погоджується з дозволом 

зібрання офіцерів Генерального штабу вступати офіцерам з цих армій до Добровольчої армії 

на загальних підставах, попередньо пройшовши через реабілітаційну комісію5. Виявлений нами 

оригінал цього документа свідчить, що його незгода стосувалась лише офіцерів Генерального 

штабу, які служили в Червоній Армії6. При цьому слід зазначити, що цей автор один з небагатьох 

російських істориків, який побачив у протистоянні українських армій із ЗСПР «обставину, що 

перешкодила генералу А. І. Денікіну досягнути в поході на Москву ще більших успіхів»7. 

Зустрічається плутанина із календарними стилями, оскільки в Добровольчій армії та на зайнятих 

нею територіях, на відміну від Червоної Армії та підконтрольних їй землях, продовжували 

користуватися старим, юліанським календарем. У 2003 р. світ побачила збірка біографій керівників 

російського білого руху та найбільш відомих білих генералів8. З останніх досліджень варто 

зазначити статтю В. О. Мітрохіна в якій аналізується громадянська і політична позиція 

А.І. Денікіна9. 

У межах «Військово-історичної бібліотеки» видавництва «АСТ» у 2002 р. була видана книга, 

в якій вміщено історичні дослідження і мемуари радянських авторів, які були учасниками подій та 

історика-емігранта П. А. Варника. Книга присвячена участі Чорноморського флоту у громадянській 

 
1 Бутаков, Я. А. (2000). Белое движение на юге России: концепция и практика государственного строительства 

(конец 1917 – начало 1920 г). Москва: РУДН. 
2 Там же, 32. 
3 Гордеев, Ю. (1993). Генерал Деникин. Военно-исторический очерк. Москва: Аркаюр; Козлов, А. И., 

Финкельштейн, Ю. Е. (2000). Генерал Деникин. Симон Петлюра. Ростов-на-Дону: Феникс; Черкасов-Георгиевский, В. 

(1999). Генерал Деникин. Смоленск: Русич. 
4 Іполітов Георгій Михайлович – російський історик, фахівець в галузі історії російської армії кінця XIX – 

початку XX ст., революції і громадянської війни, білого руху, білої еміграції. Доктор історичних наук, 

професор Поволзького державного університету телекомунікацій та інформатики (м. Самара).  

Див.: Ипполитов, Г. М. (2000). Деникин. Москва: Молодая гвардия. 
5 Там само, 325-326. 
6 Протокол собрания офицеров Генерального штаба «Добровольческой» армии от 10 сентября 1918 г. по вопросу 

приема на службу в армию офицеров Генерального штаба, служивших ранее Украинскому Советскому и др. 

правительствам и о суде чести (01.01.1918-31.12.1918). Российский государственный военный архив (РГВА), 

Ф. 39720. Штаб отдельного Добровольческого корпуса. Оп. 1. Д.46. Л.1-об. Москва, Россия. 
7 Ипполитов, Г. М. (2000). Деникин. Москва: Молодая гвардия, 351. 
8 Кручинин, А. (сост.). (2003). Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. Москва: 

Астрель; АСТ. 
9 Митрохин, В. А. Митрохин, В. А. (2018). А. И. Деникин: «работать в интересах национальной России…». 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 

DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2018-18-1-96-98. 
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війні1. В цьому ж році у видавництві «Центрполіграф» було опубліковано дослідження «Флот в Белой 

борьбе», що являє собою дев’ятий том серії, присвяченої історії білого руху в Росії. У даному виданні 

містяться спогади учасників білого флоту у військових операціях на річках, великих озерах та 

Чорному й Азовському морях у період 1918-1920 рр2. Том містить велику кількість невідомих і 

вперше опублікованих біографічних довідок про авторів та героїв виданих нарисів. 

Також уваги заслуговує дослідження В. В. Клавінга, яке на даний час являє собою найповніший 

довідник з історії російського білого руху3. У першій частині зазначеної книги перераховуються усі 

білогвардійські армії та окремі військові частини, які вели збройну боротьбу проти більшовиків, 

дається стислий опис їх бойового шляху, наводиться їх бойовий склад та військова структура у різні 

періоди часу існування. Друга частина повністю присвячена біографіям старших офіцерів, які 

очолювали військові частини білих армій. 

Окреме місце в російській історіографії належить працям Ю. Д. Гражданова та В. Д. Зіміної які 

вважають режим П. П. Скоропадського білогвардійським4. На нашу думку, це не відповідає дійсності. 

По-перше, Українська Держава – це консервативний режим на національній основі, що суперечить 

основним ідеологічним постулатам білого руху – «єдина, велика і неподільна Росія». По-друге, 

гетьман П.П.Скоропадський вів мирні переговори (бодай примусово) з більшовиками, причому 

на них були досягнуті певні домовленості. Важко собі уявити інший білогвардійський режим, який 

вів би мирні переговори з більшовиками. 

Історію добровольчого руху як середовища з панівним військовим компонентом розглянув 

С. В. Волков5. Залучивши значну кількість емігрантських видань, автор проаналізував долю 

серцевини добровольчого руху ‒ офіцерського корпусу Російської армії  – після руйнації збройних 

сил колишньої імперії в 1917 р. та протягом всієї громадянської війни. Дослідник дійшов висновку, 

що з майже 276 тис. офіцерів близько 170 тис. (або 62%) осіб служили в різних білогвардійських 

арміях, причому 115 тис. саме на Півдні Росії. С. В. Волков справедливо вказує, що на Півдні Росії 

білий рух мав у розпорядженні «більш кваліфіковані командні кадри», що, однак, не завадило 

білогвардійцям допустити стратегічну помилку, розпочавши війну з українськими арміями 

в 1919 р. Намагаючись проаналізувати становище офіцерства всебічно, автор оминув таку форму 

його самоорганізації як існування підпільних центрів та бюро Добровольчої армії, які мали широке 

поширення в Україні в 1918 р., у т. ч. й південній. Значно підняло б науковий рівень роботи, ширше 

залучення архівних матеріалів. 

З праць узагальнюючого характеру потрібно згадати статтю В. Г. Медведєва6 в якій дається 

авторське пояснення початку білого руху, пов’язане з виступом генерала Л. Корнілова в серпні 1917 

р. Приводиться критичний аналіз взаємодії відносин між лідерами руху і тези про його ідейно-

політичну та організаційну єдність. Розглядаються характерні риси державності білого руху на етапах 

його становлення, розвитку, занепаду, виявляються причини деградації державних утворень. Автор 

приходить до висновку про неминучість поразки білого руху, який мав антирадянський, 

антибільшовицький характер і був спрямований на відновлення буржуазної державності й права. 

Зміст і політико-правова сутність білого руху не змогли стати основою ефективної державної 

політики білих урядів, основою формування конкретних і чітких орієнтирів державного й суспільного 

розвитку, зрозумілого для селян, робітників і демократичної інтелігенції. В результаті білий рух 

втратив підтримку більшої частини населення країни та прирік себе на поразку7. 

У сучасній російській історіографії немає єдності в оцінках ролі та значення українсько-

білогвардійського збройного протистояння та його впливу на загальний перебіг подій громадянської 

 
1 Доценко, В. (сост.). (2002). Гражданская война в России: Черноморский флот. Москва: АСТ. 
2 Волков, С. В. (сост.) (2002). Флот в Белой борьбе. Москва: Центрполиграф. 
3 Клавинг, В. (2003). Гражданская война в России: Белые армии. Москва: АСТ; Санкт-Петербург:  

Terra Fantastica. 
4 Гражданов, Ю. Д., Зимина, В. Д. (1997). Союз орлов: Белое дело России и германская интервенция  

в 1917-1920 гг. Волгоград: ВАГС; Зимина, В. Д. (1995). Внутренняя политика белого правления 

П. Скоропадского. У: Казарин, В. П. (ред.) (1995). Революция и гражданская война 1917-1920 годов: 

новое осмысление. Симферополь: Крымский архив, 40-41. 
5 Волков, С. В. (2001). Трагедия русского офицерства. Москва: Центрполиграф. 
6 Медведев, В. Г. (2018). Белое движение как политический феномен российской истории. История и современность: 

российский научно-теоретический журнал, 1, 27-49. DOI: https://doi.org/10.30884/iis/2018.01.02. 
7 Там само, 46. 
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війни. Ряд російських істориків вважає, що збройний конфлікт російських добровольців 

з національно-визвольними рухами на теренах колишньої Російської імперії значно послабив 

денікінський режим та наблизив його поразку у боротьбі з більшовиками1. Інша частина російських 

дослідників підтримують думку, що війна денікінських військ з українськими підрозділами восени 

1919 р. не могла мати серйозних негативних наслідків для російських добровольців2. 

Загалом, на розвиток сучасної російської історіографії ще продовжує впливати традиційний 

ідеологізований підхід. Так, один з провідників української революції С. В. Петлюра продовжує 

вважатися «крайнім націоналістом», «інтриганом і авантюристом», який очолював сепаратистський 

рух. Практично всі дослідники одностайні в тому, що 31 серпня 1919 р. в залишений червоними 

військами Київ війська генерала М. Е. Бредова увійшли «одночасно» з галичанами тощо. 

Доречно буде згадати слова російської дослідниці В.Д. Зіміної, яка констатувала, 

що повноцінної історії білого руху ще не написано, а російська історіографія перебуває лише біля 

витоків дослідження цієї теми. Такий стан речей знайшов своє зображення в історичній літературі «в 

епізодичності, в домінуванні фактичного матеріалу, в неминучій ідеалізації білого руху, в штучному 

ізолюванні його за регіонами, у не відпрацьованості понятійного апарату, який обмежує наукову 

полеміку рамками окремих чинників»3. 

Висновки. Отже, починаючи з початку 90-х років ХХ ст. дотепер сучасна російська історична 

наука досягла певних успіхів у дослідженні історії громадянської війни та білого руху в Росії. 

Найбільш вагомими з проблеми дослідження є праці відомих сучасних російських істориків 

В. І. Голдіна, В. Д. Зіміної, П. І. Гришаніна, В. Ж. Цвєткова. На початку ХХІ ст. були видані як 

колективні праці, так і індивідуальні монографії, збірники статей, матеріали конференцій, але 

незважаючи на це дослідження історії білого та російського добровольчого руху й громадянської 

війни мають певні недоліки, а саме: відсутній загальновизнаний поняттєвий апарат, який стримує 

розробку проблеми. Наявність імперського мислення окремих вчених призводить до відсутності теми 

історії білого руху в Україні в російській історіографії як окремого аспекта історії білого руху взагалі. 

Наразі найбільш вивченими напрямами є військова історія та біографістика. 
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The article gives examples of the existence of rag dolls in different nations of the world. With the 
formation of national identity in Ukraine there is a process of revival of the Ukrainian traditional 
doll. This process helped to change the concept of motanka-doll. The article shows the evolution 
of the content of concept. The problem deserves special attention, because in many cultures the 
existence of rag dolls can be learned from sources, but the technology is not known. Ukrainians 
are increasingly interested in this topic and the tradition of making motanka dolls is spreading 
around the world. The doll is the object of historical, etnographic, art, socio-phychological, 
pedagogical, philosophical research. Motanka doll is one of the types of convergence. Traditions 
of its production and beliefs were not invented, but arose spontaneously. This is due to the 
resemblance of a doll to a human. The doll was used for both good and bad deeds. The article 
gives examples of belifs associated with the doll. Tales tell us about the functions of the doll. Each 
period of history is characterized by different types of thinking, which is associated with the 
existence of different functions of the doll. Doll as a fetish that playd an impotant social-regulatory 
and ideological role. The motanka doll was transformed from a ritual thing into a toy. The doll is 
explored for the first time as a historical topic. The explorations were initially connected with 
ethnography and the interest of scientists in the history of childhood. The motanka doll is a 
personification of symbolic content. It is difficult for us to say, when exactly the motanka doll 
appeared. We can only guess, what her prototypes looked like. Evaluation of special literature 
suggests that the folk toy has a long history and has been used in various spheres of human life. 
Keywords: motanka doll, culture, Ukrainian, world, amulet, observance, belief, toy. 

Постановка проблеми. Лялька-мотанка – унікальне явище не тільки в культурі українців, але 

й феномен світової культури. Проблема не була об’єктом спеціального вивчення, відкриття ляльки 

відбулося при дослідженні дитячої субкультури. До нас лялька дійшла як предмет дитячої гри. Однак, 

за даними багатьох історичних джерел, лялька мала й інші особливості: була ритуальним предметом 

та складовою обряду. Зі здобуттям Україною незалежності лялька зі звичайного елементу гри 

трансформується в популярний український оберіг, архетип, символ Великої Матері, Берегиню тощо. 

Лялька-мотанка звично стала в один ряд з предметами народної культури, такими як український 

вишитий рушник, писанка, вишивка. Мотанка є одним із видів народної іграшки. На основі вивчення 

історії ляльки можна з’ясувати багато фактів про вірування, значення символів, вподобання дитини. 

За допомогою ляльки мати або бабуся встановлювала контакт з дитиною. Лялька являється не тільки 

об’єктом історичних, але й етнографічних, мистецтвознавчих, соціально-психологічних, 

педагогічних, філософських досліджень. Основним джерелом відомостей про ляльку-мотанку для 

сучасної людини стає Інтернет. З’являються безліч міфів навколо даної речі, адже мало існує джерел 

для дослідження. Незважаючи на наявність наукових праць, більшість українців знають про ляльку-

мотанку з мережі та переповідають міфи. Лише в останні роки в Україні збільшується не тільки 
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інтерес до цієї ляльки, але й обізнаність з історією створення та дослідженнями української ляльки. 

Очевидним є те, що такі ляльки виготовлялися не тільки на території України, але й на теренах інших 

країн. Лялька-мотанка можна вважати одним із прикладів конвергенції. Традиції її виготовлення та 

вірування не винаходилися, а виникали спонтанно. А в зв’язку з схожістю суспільств у розвитку, дане 

явище виникало в різних регіонах. Схожими були й вірування відносно ляльки. Мета статті та 

завдання: пояснити феномен української ляльки-мотанка; довести, що унікальним в українській 

культурі є не сама лялька-мотанка, а ставлення та презентування її українцями; показати, що мотанка 

є частиною світової пам’яті. 

Актуальність теми зумовлена тим, що, попри велику популярність ляльки-мотанки, мало хто 

знає про історію її створення та дослідження. Виникає інтерес: чому лялька стала такою популярною 

за лічені роки, а лишалася в тіні цілі століття? Лялька-мотанка як елемент української культури є 

частиною світового надбання. Ляльки з тканини можна побачити в багатьох країнах, вони дуже 

часто схожі на мотанку. Не тільки подібна технологія виготовлення, але й схожі вірування, 

пов’язані з ляльками. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вперше про ляльку-мотанку ми дізнаємося з праць Павла 

Чубинського1, Степана Килимника2, Наталії Заглади3 та Марка Грушевського4. Етнографи, 

досліджуючи дитину та дитячу іграшку, надають нам відомості про ляльку. Першим дослідником 

ляльки-мотанки вважають Марка Грушевського, який зібрав колекцію цих ляльок. Його ляльки дуже 

схожі на сучасні мотанки – це не просто дитячі іграшки, які швидко виготовлялися, щоб забавити 

дитину. В них прослідковується авторська індивідуальність, такі ляльки могли бути частиною якогось 

обряду. Дана колекція зберігається в музеї Михайла Грушевського у Києві5. Після етнографічних 

досліджень ляльки, тема зацікавила мистецтвознавців. Вагомий внесок у дослідження цієї теми 

зробили Людмила Орлова6 та Олександр Найден7 . Будучи подружжям, вони допомагали один одному 

побудувати цілісну систему дослідження даної теми. З кінця ХХ століття вони починають експедиції, 

в яких знаходять багато цікавих прикладів виготовлення народних ляльок. Як професійна художниця, 

Людмила Орлова робила гарні замальовки, реконструкції ляльок та описувала їх будову, дослідниця 

могла розкласти ляльку на окремі елементи. Олександр Найден найбільш відомий дослідник ляльок 

в Україні. Наразі колекція ляльок подружжя знаходиться в Музеї іграшки у Києві8. Традицію 

дослідження ляльок продовжили Тетяна Пірус9, Людмила Герус10, Оксана Скляренко11, Інна 

Шипілова12. Вагомий внесок в історіографію зробили й російські дослідники: сестри Галина та Марія 

Дайн13, Ігор Морозов14 та інші. 

Виклад основного матеріалу. Лялька-мотанка – річ феноменальна в українській культурі. 

За короткий проміжок часу лялька стала одним із символів українського народу. Разом з тим лялька 
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є частиною світової духовності. Ляльки з тканини зустрічаються в різних етносах1. «Одною 

з найдавніших забавок, майже такою старою, як світ, є загально прийнята й єдино упривілейована 

в дитячому жіночому світі – лялька. Лялька це забавка, що її стрічаємо в усіх европейських, а то й 

позаевропейських народів і то на всіх ступенях людської культури» – Катерина Матейко2. Необхідно 

розглянути цікаву річ, що попри поширення ляльки у світі, вона могла бути божеством. У татарських 

народів навіть існувало вірування в ляльки. Юрій Авер’янов у своїй праці про Хаджи Бекташа згадує 

цікаву історію про татар3. 

Невідомо, які саме татарські племена після заколоту були поселені в Коньї в 1278 році 

неподалік поселення Сулуджа. Хаджи Бекташ до цих племен послав свого дервіша Гуй Ата. Тоді 

татари ховали у своїх будинках ідолів у вигляді кукол (курчак). Дервішу Гуй Ата вдалося викрасти 

цих ідолів. Він звалив їх докупи, підпалив і сам усівся зверху на багаття. Коли татарський хан побачив 

подібну самовідданість послушника Хаджи Бекташа, він разом зі своїм народом розкаявся 

в ідолопоклонінні та пообіцяв слідувати «шляху» Бекташа. Юрій Авер’янов стверджує, що такі ідоли 

до недавнього часу існували у сибірських татар. Їх виготовляли з дерева, глини, соломи, шкіри, але 

частіше за все з тканини, їм вирізали або малювали обличчя, одягали в спеціально пошиті сорочки, а 

також годували та обдаровували4. 

Дамір Ісхаков, описуючи сибірських татар на основі дослідження джерел ХІ – ХV століть, 

згадує про існування вірування у ляльки5. 

Коли проповідники ісламу прийшли до поселень біля річки Іртиш, там жили три народи: Хотан, 

Ногай, Кара-Кипчак. Тоді до них перейшли й «бунтарі Тархан-хана», які потім втекли до Китаю. 

Також одним народом з ними були «Іштяки». Хоча ці три народи частково були знайомі з ісламом, 

всі вони вірували в ляльок. Це вірування частково було поширеним в «Іштяків». Таким чином, 

вірування в ляльки було поширене в різних племенах татар. Дамір Ісхаков стверджує, що вірування 

являється язичницьким6. 

Андрій Курбський, перекладаючи «Діалектику» Івана Дамаскина, подає такі відомості: 

«Праздници геретицкіе, або єлинские, егда погани били Греции и богом своим их святили, яко и нине 

некотории блядословят в Руси: колисанки, купальници, коляди, кукли, гейвальнявки, тури, кобилки, 

машкари и дивнии перетвори: дьяблами християнськіи человеци чинятся»7. Згідно з цим джерелом, 

на Русі теж у своїх обрядах використовували ляльок. Здебільшого в обрядах використовувалися 

ляльки з природних матеріалів. Ляльки виготовлялися з соломи, а потім їх одягали в речі з тканини. 

Проте навряд чи в давнину цих ляльок одягали, бо одяг була річ дорога, щоб його спалити або 

втопити. З цієї причини попередниками ляльок-мотанок були ляльки з природних матеріалів. У селах 

часто виготовляли ляльок з квітів мальви, огірків, кукурудзи тощо. Такі ляльки зокрема були 

призначені для гри. Можна припустити, що для деяких обрядів і на той час виготовляли ляльок 

з тканини8. Підтвердженням існування ляльок з тканини є знахідка в Єгипті. Це римська набивна 

ганчір’яна лялька, яка збереглася завдяки єгипетському посушливому кліматові. Лялька схожа 

на основу мотанки. Дана річ має руки та ноги, особливість – намистина на шиї, що свідчить про 

приналежність до жіночого образу. Ляльок, зокрема, виготовляли в образі жінок через те, що існував 

культ Матері-Прародительки, яка породила небо та землю. Також намистина може свідчити про те, 

що лялька була вдягнена, але збереглася тільки основа. Римська лялька нині знаходиться 

в Британському музеї9. 

 
1Стахурська-Козоріз, А. (2018). Лялька-мотанка як оберіг для українського воїна. Література та культура 

Полісся, 92, 350-361. 
2Герус, Л. (2011). Народна іграшка у дослідженнях Катерини Метейко. Народознавчі зошити, 4 (100), 619. 
3 Аверьянов, Ю. А. (2011). Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа. Москва: ИД Марджани, 179. 
4 Там само. 
5 Суслова, С. В., Хакимов, Р. С., Уразманова, Р. К., Исхаков, Д. М. (2002). Сибирские татары. Казань: 

Институт истории АН РТ, 31. 
6Там само. 
7Килимник, С. І. (1962). Український рік і народні звичаї у історичному освітленні. Торонто:Theo. Humeniuk, 

M. Kozak and M. Surmach, 3, 188. 
8Найден, О. С. (2016). Парадокс української ляльки: Українська народна лялька у світлі кроскультурних 

паралелей та аналогій. Обрядові функції. Конструктивний дизайн. Київ: Стилос, 138-179. 
9Лялька-мотанка (2016). Історія створення ляльки мотанки 

<https://sites.google.com/site/lalkamotanka2016/home/1-istoria-stvorenna-lalki-motanki> (2021, серпень, 12). 
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До нашого часу дійшли два цікавих документи1. 

«2-го дня квітня, 1562 р. “урядник” с. Серник маєтности князя Миколая Збаражського, старости 

Кремянецького скаржився Луцькому підстарості: “што дой тих часов, в середу прошлую, месаца 

марта 30 дня”, підданці князя “люди Серницкіе, ходили з куклами і коли прийшли до іменія паней 

Ивановой Чаплича Шпановського до Миловш”, то урядник тамошній і селяне “подданих князя 

Збаразського Панаса Макаровича, Андрія Когона, Конаша Виноградника и Клима, а Миска 

Германовича шкодливе зранили, окрутне позбивали и немалии шкоди им починили”. Урядник 

Серницкій з сього приводу їздив до Миловш”, “просячи права (суду)” на шкодників, але тамошній 

урядник “права дати и справедливости чинити не хотел і його самого кійми з села випроводил”. Інше 

джерело, але схоже за змістом. В липні 1573 р. возний доносив Луцькому старості про те, які справи 

мусіли розбиратися того часу в каптуровому суді Волинського воєводства, між іншим була й така 

справа: пан Степан Богутович Шумський позивав пана Каспра Клоденського и малжонку его княжну 

Ганну Масальського о збитье подданих пана Шумського на добровольной дорозі, идучи з куклами 

з села Садков до с. Степановки, од врядника його милости (п. Клоденського) и помочников – по 

шкоди, на позве менований”. Справа через віщось не скінчилась в каптуровому суді і була перенесена 

на суд Королівський»2. 

У цих джерелах йдеться про Великодніх ляльок, з якими люди з одного села ходили до людей 

з іншого. Такі ляльки звали «весною-панянкою». До нас лялька-мотанка дійшла як особлива річ, яка 

використовується для добрих справ. Чому відбулося так, що під час обряду була нанесена шкода 

людям, важко сказати. Степан Килимник подає усні свідчення про цих ляльок. Виявляється, що 

з такими ляльками ходили тільки до селян, де були син або дочка на виданні. З таких хат натомість 

отримували дари: яйця, сало, ковбасу тощо. Можливо таких «веснянок» могли почастувати й чимось 

більш міцним, після чого й відбулися погроми3. 

У світовій практиці до даної речі використовуються різні слова. У зв’язку із перебуванням 

України під управлінням іноземних держав, в нас часто побутують в лінгвістиці різні терміни. Тим 

часом як Марко Грушевський4, Павло Чубинський5, Степан Килимник6 вживають термін «кукла», 

Катерина Матейко7 застосовує термін «лялька», Наталія Заглада8 вживає обидва терміни, але 

зазначає, що поширеним на території України був термін «кукла». Термін «лялька», в польській 

культурі вживається «lalka», фінський «lelu», хорватський та словенський «lutka». Дані терміни схожі 

між собою9. Так коли «кукла» має грецьке походження, «лялька» – слов’янське. Про слов’янське 

коріння даного терміну свідчить, що термін може походити від слов’янських богів. У слов’янській 

міфології існувала така богиня як Леля або існує навіть варіант імені Ляля. Вона була богинею Весни, 

кохання, сімейного щастя та добробуту. Весна період, коли все пробуджується та народжується. 

Не дивно, що одним з атрибутів богині є птах лелека. Лялькою часто називають маленьку дитинку. 

Відповідно до вірувань дітей батькам приносить лелека. Її деревом являється горобина або береза. 

Згадується така пісня: «В полі береза стояла – Ляля, Ляля стояла» або згідно з іншим варіантом «люлі, 

люлі, стояла». У колисковій для маленької дитини співають: «люлі, люлі». Підсумовуючи, стає 

зрозуміло, що лялька тісно пов’язана з маленькою дитиною10. Богиню Лелю згідно з міфами 

пов’язували початком польових робіт. Її уявляли молодою, красивою, стрункою та високою 

дівчиною. Поряд з тим вона виступала богинею родючості11. У слов’янській міфології згадується ще 

 
1 Килимник, С. І. (1962). Український рік і народні звичаї у історичному освітленні. Торонто:Theo. Humeniuk, 

M. Kozak and M. Surmach, 3, 186. 
2 Там само. 
3 Там само, 185-188. 
4 Грушевський, М. Ф. (2006). Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Київ: Либідь, 114-115. 
5 Чубинский, П. П. (1872). Труды этнографическо-статистической экспедиции въ Западно-Русскій край, 

снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ. Вѣрованія 

и суевѣрія. Загадки и пословицы. Колдовство: в 7 т. Санкт-Петербург, 4, 45. 
6 Килимник, С. І. (1962). Український рік і народні звичаї у історичному освітленні. Торонто:Theo. Humeniuk, 

M. Kozak and M. Surmach, 3, 185-188. 
7 Матейко, К. І. (1939). Лялька у світлі століть. Життя і знання, 6 (141), 174-175. 
8 Заглада, Н. (2011). Побут селянської дитини. Хрестоматія з українського дитинознавства, 43-47. 
9 Вікісловник (2021). Лялька <https://ru.m.wiktionary.org/> (2021, серпень, 12). 
10 Славяне: сборник славянских знаний (2019). Славянская Богиня Леля – Богиня Весны  

<https://xn--80aejvmu5h.xn--80aswg/boginya-lelya/> (2021,серпень, 30). 
11 Енциклопедія міфології (2021). Леля <http://m.godsbay.ru> (2021,серпень, 30). 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 76 

й син Лади, так званий бог Попель або Лель, який виступає богом кохання. В перекладі ймовірно 

походить від слова «ліла» – гра. Проте слід зазначити, що літописних свідчень про цих двох богів 

не дійшло, усі відомості мають фольклорний та лінгвістичний характер1 . Гельмонд Раїч в «Історії 

різних слов’янських народів» Ладу називає матір’ю Леля та Попеля. Згідно з таким твердженням – це 

два різних божества2. Лель та Леля були братом та сестрою, від кого з них би не пішов даний термін, 

«лялька» слугувала елементом гри3. Суто ігрове призначення мають англійські ляльки «rag doll»4. 

В українській традиції лялька-мотанка виготовлялася з добрими помислами та на добрі справи. 

Існували ляльки, які виготовлялися для злих дій. Вони мали зовсім інше призначення. В язичницькій 

практиці цю річ називали лялька мертвих або навій. Такі ляльки використовувалися, щоб нашкодити 

людині5. Існує й інша назва даної речі – «вольт». Назва «вольт» найбільш поширена в європейській 

культурі. Таку ляльку використовували, щоб контролювати чиєсь життя. Фігурку можна виготовляти 

для привороту коханого, залучення грошей, приманювання удачі. Існували випадки, коли ляльку 

використовували для зцілення, щоб позбутися хвороби чи неприємностей. Тобто така лялька могла 

поєднувати в собі добро та зло6. Згадаймо всім відому африканську ляльку вуду. Ця химерна лялька 

в сучасному суспільстві оцінюється як річ, яка несе шкоду та неприємності7. При виготовленні такої 

ляльки потрібно встановити зв’язок з жертвою, найкраще використовувати кров. Також потрібні 

волосся, нігті, сеча і т. д. жертви. Ляльці потрібно зробити очі. Важливим елементом є схожість ляльки 

на жертву. Далі потрібно візуалізуватися на об’єкт. Можна зробити символ духу. У віруванні вуду існує 

багато заклинань, які проговорюються при виготовленні ляльки. В деяких обрядах навіть може бути 

використана власна кров як символ влади над ворогом. Однією з найважливіших особливостей даної 

ляльки є те, що шкоду їй можна наносити не більше семи разів. Зазвичай, таку ляльку разом з голками 

закопують у землю, так жертва буде довго мучитися. Як свідчать дані, є випадки, коли ляльку 

спалюють, але після спалення ляльки муки жертви закінчуються8. Однак за допомогою ляльки можна 

лікувати, ставити захист, навести порчу. Не тільки африканці практикували за допомогою речі наводити 

порчу. Одним з поширених варіантів нанесення порчі в українській традиції є так зване «дання». За 

народними віруваннями, знаюча людина може підкинути на подвір’я якусь річ, попередньо 

завороживши її. До речі, могли виготовляти навіть не ляльку, а на шматку звичайної тканини нав’язати 

кілька спеціальних вузликів. Коли хтось торкався до цієї речі або почне його розв’язувати, то задумана 

хвороба неодмінно перейде на ту людину9. Коли виготовляють ляльку вуду з тканини, її вміст могли 

набити кістками принесеного в жертву птаха, мохом, ватою, соломою, травами10. 

Речі завжди виступали носіями специфічної життєво-важливої інформації та сакральних знань, 

своєрідного Всесвіту, загорнутого до розмірів обрядового атрибуту11. Одним з обрядових атрибутів 

Всесвітнього масштабу є лялька. В українській, татарській, російській традиції є випадки, коли 

за допомогою ляльки викликали дощ12. Звернемо увагу на те, звідки з’явилася лялька з тканини. 

Спершу потрібно було виготовити тканину, а тканину виготовляють з нитки, нитку виготовляють 

за допомогою веретена. Побудуємо аналогічний ряд: веретено – нитка – тканина – лялька. На ляльку 

накладаються вірування, які були пов’язані з веретеном, ниткою та тканиною. Існувала традиція, 

наприклад в українців, кидати веретено в воду для викликання дощу. Значно дешевшим було викинути 

ляльку, ніж веретено13. Взагалі обрядова символіка тканини в кожній конкретній ситуації 

зумовлювалася факторами: міфологічними, світоглядними, умовами виготовлення речі, утилітарним 

 
1 Вікіпедія (2021). Лель (Попель) <http://uk.m.wikipedia.org> (2021,серпень, 30). 
2 Айдачич, Д. (2011). Демони і боги у слов’янських літературах. Київ: Київський університет, 22-23. 
3 Вікіпедія (2021). Лель (Попель) <http://uk.m.wikipedia.org> (2021,серпень, 30). 
4 Вікісловник (2021). Лялька <https://ru.m.wiktionary.org/> (2021,серпень, 30). 
5 Боги слов’ян (2021). Навії або навки – духи смерті <http://bogislavyan.ru/navii-duhi-smerti/> (2021,серпень, 30). 
6 Відьмочка (2021). Головна сторінка <http://vedmochka.net> (2021,серпень, 30). 
7 Звездная, Т. (2014). Магия Вуду: практика ритуалов и закликаний. Москва: РИПОЛ, 10-25. 
8 Москвичев, А. Г. (2010). Магия вуду: практика ритуалов и закликаний. Нижний Новгород, 41-44. 
9 Босий, О. Г. (2004). Священне ремесло Мокоші. Вінниця: Діло, 94-96. 
10 Москвичев, А. Г. (2010). Магия вуду: практика ритуалов и закликаний. Нижний Новгород, 41. 
11 Босий, О. Г. (2004). Священне ремесло Мокоші. Вінниця: Діло, 11. 
12 Куркуль (2021). Дощ за викликом: як люди керують погодою <https://kurkul.com/spetsproekty/713-dosch-za-

viklikom-yak-lyudi-keruyut-pogodoyu> (2021,серпень, 30); Сокирянщина (2021). Обряд виклику дощу на півночі 

Молдови та в Буковині <https://ukrkovcheg.org.ua> (2021,серпень, 30); Сокирянщина (2021). Звичаї пов’язані 

з закликом дощу <https://ukrkovcheg.org.ua> (2021,серпень, 30). 
13 Босий, О. Г. (2004). Священне ремесло Мокоші. Вінниця: Діло, 24. 
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призначенням, фізичними властивостями матеріалу1. Вдалося з’ясувати, що багато вірувань пов’язаних 

з тканиною переносяться на ляльку. Давнім лікувально-магічним засобом у знахарських практиках 

багатьох народів світу, зокрема і слов’ян було використання тканини та різноманітних виробів з неї. 

Предмети ткацтва вважалися необхідними атрибутами в лікуванні найрізноманітніших хвороб2. 

Мотанка буває різної форми – великою й маленькою. Вважають, що лялька є посередником між 

живими й тими, кого на цьому світі вже чи ще немає. Її вважали посередником між минулим і 

сучасним. Сьогодні ми можемо спостерігати розквіт прадавнього мистецтва, вихід його на новий 

рівень. Та при цьому воно не втрачає свого первинного сакрального значення, закладеного ще в ті 

часи. Бо мотанка сьогодні – приклад відродження старих традицій у новій інтерпретації. Мотанка є 

втіленням добра й лагідності, посередником між бабусею та онукою, старшим та молодшим 

поколінням3. Ляльку часто можна побачити без зображення обличчя. Така особливість пов’язана 

з віруванням в душу. Сутності, щоб підібратися до дітей селяться в ляльках, іграшках і так вони 

забирають від дитини її енергію, а дитина стає хворіти. Татари вважали, що важливим при 

виготовленні ляльки був настрій, з яким її виготовляли. Робити їх потрібно було з добрими 

помислами й в повному спокої, щоб лялька не нашкодила своєму власнику. Лялька для нас є носієм 

досвіду і традицій народу4. 

Певна річ, що в язичницькому ритуалі одним із важливих елементів вірування було 

жертвопринесення Богам5. 

У джерелах є згадки про те, що практикувалися людські жертвопринесення. Михайло 

Козлов у статті повідомляє, що звичай людських жертвопринесень існував  у східних слов’ян ще 

задовго до виникнення Київської Русі. Зокрема, коли дослідник зробив аналіз даних 

археологічних матеріалів Збруцького культового, то виявив звичай вбивати дітей під час 

поховання місцевих жерців. Діти вважалися берегинями-прибульцями, провідниками жерців 

до підземного світу. Про жертвопринесення повідомляв і Лев Диякон. Він вважав, що під час 

поховання воїнів руси втопили у водах Істра, крім півнів, і кілька немовлят. Слов’яни посланцями 

до своїх богів вважали підлітків6. 

Цікавим та не однозначним джерелом дослідження стала казка. Саме вона є одним з елементів 

усвідомлення людиною світу. Наприклад, у казках саме за допомогою колодязя або великої ями 

у землі, переносячи до підземного або дітей у колодязь, щоб ті передали вісточку богам. Також дітей 

в жертву приносили печам. Тіла немовлят клали перед зображеннями богинь-рожаниць Мокоші та 

Лади7. Зрозуміло, що люди з часом усвідомили, що їм шкода своїх дітей, та задумалися над тим, як 

можна замінити таке жертвопринесення. Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що такою 

заміною дітей в практиках жертвопринесень могли стати ляльки, адже лялька своєю подобою, 

безперечно, нагадує людину. Підтвердження даної гіпотези, також можна знайти у фольклорних 

джерелах. У російській казці «Князь Данило Говорило» розповідається, що сестра виготовила чотири 

ляльки, щоб захиститися від брата, який хотів із нею одружитися. За допомогою цих ляльок дівчина 

переноситься в пекло, де зустрічається з Бабою-ягою. У казці дівчина розсадила ляльок у чотири 

кутки, ляльки почали говорити, земля розкололася і вона провалилася під землю. З одного боку, казка 

доносить нам відомість про оберегове значення ляльки, а з іншого – переносить дівчину до царства 

мертвих. Тепер вже не підліток стає провідником, а лялька8. В українській казці «Дівчина – вошивий 

кожушок» мати дівчині наказує виготовити дев’ять ляльок за допомогою який вона може 

переміститися в царство мертвих. Дівчина там не знаходить своєї матері, але ця історія 

з перенесенням допомагає знайти коханого9. 

 
1 Босий, О. Г. (2004). Священне ремесло Мокоші. Вінниця: Діло, 129. 
2 Там само. 
3 Стахурська-Козоріз, А. (2018). Лялька-мотанка як оберіг для українського воїна. Література та культура 

Полісся (м. Ніжин), 92, 351-352. 
4 Традиції (2019). Татарські ляльки <https://am-world.ru/tradiciannye-tatarskie-kukly/> (2021,серпень, 30). 
5 Козлов, М. М. (2013). Жертвоприношення дітей у східних слов’ян домонгольської епохи. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки, 3.35, 65-70. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Google книги (2019). Казка Данило Говорило<https://books.google.com.ua> (2021,серпень, 30). 
9 Чубинский, П. П. (1872). Труды этнографическо-статистической экспедиции въ Западно-Русскій край, 
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Часто ляльок приносили в жертву воді. Прикладом цьому слугують згадки про те, що на свято 

Івана Купала разом з вінками до води вкидали й ляльок. Також на це свято робили ляльок Купала та 

Марену, яких спалювали – це теж було одним з елементів жертвопринесення1. У сибірських татар 

існувало свято «ледохода». Дівчата бажали всім здоров’я, а щоб хвороби відступили, вони кидали 

у воду ляльки зроблені з тканини або паперу, і вірили, що хвороби попливуть разом з льодом. Люди, 

які хворіли на малярію, теж кидали у воду саморобні ляльки2. Збереглися навіть згадки про те, як 

виготовляти таких ляльок3: 

Делали куклу, бросали в воду, чтобы болезни с ней уплыли. Куклу делали небольшую, около 

десяти сантиметров, делали из своих вещей, из лоскутков. Надевали что-то похожее на платье. Лицо 

не раскрашивали, только надевали платок. Рук, ног не было. Знаю, что только девушки бросали, кто 

хочет, тот и бросал от своего имени4. 

Разом з тим існують й інші згадки стосовно того, як ляльки, змайстровані до цього свята: 

«Чучело делали из соломы и тряпок, с лицом из тряпки, одевали одежду. В день ледохода садили 

чучело на льдину и отправляли по реке5. 

У словнику української мови ляльку кидали замість дівчини. Зверніть увагу, що дітей часто й 

до нині називають ляльками або куклами6. Найбільше ляльки запам’ятовуються дівчатам. Не має 

у світі місця де б дівчинка не гралася в ляльки. Навіть після депортації з Криму татарські дівчатка 

згадували своїх ляльок7: 

У мене були дуже гарні іграшки, мені дядя з Москви привозив ляльки. У дітей були ляльки 

з ганчірки. Пам’ятаю, теж колись з такою гралася: це була звичайна хустинка, її згортали в рулончик... 

Хоча нам подобалося так гратися8. 

Висновки та пропозиції. Отже, лялька-мотанка є частиною світової цивілізації. Вона не є 

унікальним явищем в українській культурі. В українській культурі шанобливо ставляться до цієї речі. 

З’являється багато нових досліджень. Майстрині передають свої знання, а коло шанувальників цієї 

речі зростає. В новій інтерпретації та з сучасним впливом на ляльку вона поширюється по світу, як 

щось нове та незвичайне. Вдалося зафіксувати в інших культурах існування ляльок з тканини. 

Особливо схожими на українські мотанки є російські. Унікальним явищем є згадки про татарські 

ляльки, яких не має зображень. А найстарішою пам’яткою про ляльку з тканини являється римська 

набивна ганчір’яна лялька. Протилежністю мотанки являється ляльки «навії», «вольт» та «вуду». 

Однак це лише окремі приклади. На перспективу дослідження цікаво було б навести приклади ляльок 

і з інших країн. 
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ARCHETYPE AS THE FOUNDATION  

OF THE UKRAINIANS’ WORLDVIEW 

The main archetypes of the Ukrainian mentality are considered in the article. The main component 
of the formation of mentality are archetypes, which in turn form an artistic worldview, and 
reflected in ethnic cultures (folklore, rituals, folk customs). According to Jung, archetypes are 
manifested through the collective unconscious, which has not an individual but a general nature. 
Archetypes are symbolic images that correspond in real life to the stereotypes of conscious human 
activity, they form the collective unconscious, which reflects the universal experience of the 
nation, and determine the behavior of the whole nation. Archetypes help to consider culture and 
ethnicity in terms of their essence of existence, in addition, to find ways to preserve and further 
promote archetypes as traditions in different eras of history. Archetypes act as a gene pool of 
spiritual culture, generate new intuitive, intellectual meanings and emotional states that lead to 
an understanding of culture. The issue of archetypes of the Ukrainian mentality among its 
researchers is considered by S. Krymsky, in his opinion the archetypes of the Ukrainian mentality 
consist of three archetypes «House – Field-Temple»; these are spiritual genes formed over the 
centuries in accordance with the geographical location of the people, its history, in different eras 
and are characterized by images that form certain prototypes. The mentality of the Ukrainian 
people manifests such archetypes as the dominance of the materialized over the procedural, 
annihilated equality, the monarchy of existence, destiny, the Earth, personal freedom, poverty 
and the educational archetype. That is, archetypes form mental and behavioral programs, affect 
the behavior, thinking and vision of the world. The spiritual life of an individual is closely connected 
with archetypes, because in the process of creative activity of people with the help of archetypes 
a corresponding sequence of images is formed. Archetypes are the basis for such formations: 
behavior, personal development and understanding of the world. The collective unconscious is 
experienced in universal mental forms, which are manifested in collective and individual behavior 
namely archetypes. 
Keywords: archetypes, collective consciousness, mentality, identity, ethnicity, nation. 

The term archetype was introduced into psychological theory by K. Jung in his work «Archetypes and 

the Collective Unconscious»1, which was published in 1934. According to K. Jung, the archetype is the 

original image that serves as the basis for subsequent formations in the collective consciousness. That is, each 

person is already born with acquired archetypes, which in turn are passed down from generation to generation. 

The archetype forms the collective unconscious, which reflects the universal experience of the nation, which 

has been acquired over the years and determines the behavior of the whole nation. Archetypes are the 

psychological heritage of the nation and are preserved in myths, legends, fairy tales, religions. 

K. Jung paid the most attention to the following archetypes: Shadow, Anima and Animus, Wise Elder, 

Great Mother, Baby, Ownership, Spirit, Trickster. These archetypes are in the mind in a personified form, 

they can be characters of dreams, serve as a source of such cultural symbols as gods and goddesses, enter into 

interpersonal experience, often projecting on other people. Each archetype can express itself in a great variety 

of personifications. 

In the psychological sense, archetypes are universal images or symbols contained in the collective 

unconscious. In the cultural sense – these are archaic cultural prototypes, ideas-symbols about man, his place 

in the world and society; normative-value orientations, which determine the patterns of life of people 

 
1 Юнґ, К. Г. (2018). Архетипи і колективне несвідоме. Львів: Астролябія. 
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who have «sprouted» through the centuries-old layers of history and cultural transformations and preserved 

their meaning and significance in the normative-value space of modern culture. These are deep cultural 

attitudes of the «collective unconscious», which are difficult to change. Archetypes, on the one hand, are 

inherited, on the other are formed in early childhood. They stand at the origins of recurring motifs of human 

myths, fairy tales, traditions and customs, eternal themes and images of world culture. 

S. Krymsky considers the problems of the archetype of the Ukrainian mentality in his work 

«Archetypes of the Ukrainian mentality»1. According to S. Krymsky, the archetypes of the Ukrainian 

mentality consist of three archetypes «House – Field – Temple». In his work, S. Krymsky characterizes the 

archetype as a spiritual gene of the nation, formed over the centuries in accordance with the geographical 

location of the people. Archetypes permeate the entire spiritual life of society and, at the subconscious level, 

influence worldviews, provide a link between generations, and determine further vectors of social 

development. 

For every Ukrainian family, the archetype «House» is the most important component of their lives, 

because the house is perceived as the formation of a special space. The house is not only a place of personal 

space, but also a variety of meeting places, in particular, weddings, births, farewells to military service, 

farewell to a dead person before burial. From time immemorial, the house has been the face of the owners, 

so the owners sought to paint an original Ukrainian house, which in turn is a work of fine art. The house 

for Ukrainians is not only a home or a room, but first and foremost is the discovery of their identity and family 

values. The house is also a spiritual temple, a symbol of family reunion, the connection of people with history, 

certain rituals, motherhood, etc. 

Thus, «House» is identified with a person who has a decisive influence on his spiritual condition and 

vision of himself in the world, determining his place in the world not only today but also on the line 

of temporality. 

In the Ukrainian mentality, the archetype «Field» is identified with the Ukrainian land and is the 

connection between man and nature. Ukrainian life depended on the land that served as a breadwinner, 

because the future of the people depended on the harvest. 

In the Ukrainian consciousness, the archetype «Field» has two interpretations, on the one hand, it is 

perceived as a cultivated peasant field on which Ukrainians performed rituals. On the other hand, 

the archetype «Field» is perceived as a steppe region where various wars took place and are associated 

with the death of people. The archetype «Field» introduced such features as agricultural, historical, social, 

cultural and other characteristics of the nation’s life. With the spread of «the field» phenomenon 

in Ukrainian culture the formation of ethnic consciousness are being held. In the foreground is not 

the opposition «city – steppe» (as an alternative to order and chaos, sophistry and the abyss), but the 

comparison «steppe – hamlet», where the last symbolizes the transformation of the steppe element into 

an inhabited corner, personally won in nature2. 

The archetype «Temple» occupies a certain place in the Ukrainian mentality, it is a sacralization 

concept in the life of Ukrainians and is a manifestation of the national idea of Ukrainians. The church is 

a spiritual home for Ukrainians and a factor through which there is a connection with God, the union 

of heaven and earth. «The temple» is the temple of the soul, the center of holiness and spiritual existence 

of man. «Temple» as an idea is a revelation of heavenly forces, the religious protection of a particular 

community of ethnic groups. 

The archetype of the «Temple», according to S. Krymsky, is «shrines professed by man», which are 

connected with the national peculiarities and ethnic traditions of the people. And the traditional Ukrainian 

spirituality is connected with the specificity in Orthodoxy, where Sophia in the sense of the Lord’s wisdom 

is the foundation of the Temple, showing the unity of the divine and the earthly3. Thus, the concept 

of «Temple» combines certain, historically formed archetypes not only of Christianity but also paganism, 

tries to create a cult of sacralization of certain values, such as ontological concepts such as world, spirit, 

spirituality, as well as material such as mother, earth , which has its reflection on the worldview existential 

self awareness of the ethnos and the constitution of cultural identity. 

 
1 Кримський, С. Б. (2006). Архетипи української ментальності. Проблеми теорії ментальності. Київ: Наукова 

думка, 342. 
2 Ковальчук, Н. (2016). «Дім» – «Поле» – «Храм» як екзистенціали української культури. Збірник тез 

за матеріалами Міжнародної наукової конференції. м. Київ, 253, 44. 
3 Кримський, С.Б. (2006). Архетипи української ментальності. Проблеми теорії ментальності. Київ: Наукова 

думка, 45. 
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V. Lypynsky paid a lot of attention to the study of the foundations of the Ukrainian national archetype, 

he pointed that national emotional commitment can have a bad influence on political state formation and all 

Ukrainian life in general. Excessive sensitivity, with a weakened will and planned actions, leads to easy 

enraging and rapid chilling up, also leads up to increased attention to unnecessary things and indifference 

to really important things1. 

The mentality of the Ukrainian people manifests such archetypes as the dominance of the materialized 

over the procedural, annihilated equality, the monarchy of existence, destiny, the Earth, personal freedom, 

poverty and the educational archetype. 

The archetype of the dominance of the tangible over the procedural is manifested in uncriticalism, 

conservatism in action, undesirable thinking, comprehension of the new, quasi tolerance2. This archetype is 

considered as the dominance of the past over the future, including the preservation of the nation’s historical 

memory and awareness of the world through the prism of aspects of the past. In turn there is a passivity 

to constructive thinking and lack of change. 

The archetype of annihilated equality is characterized as indifference, sociophobia, neglect of strategic 

interests, conformism3. That is, the manifestation of individualism, seeks solitude with oneself, focusing on 

their own problems and the problems of the family, which is due to not letting other people into their lives. 

She is not interested in social problems and shows carelessness towards other people. 

The archetype of the monarn of being is manifested in psychocultural egocentrism, irrational hedonism, 

infantilism, suppression of intentionality4. It is characterized by introversion, i.e a person is focused only on 

his inner world, putting himself at the center of the universe. A person’s life is subject to sensual pleasure 

and unwillingness to take responsibility. 

The archetype of destiny is manifested in particularism, epistemological and ethical nominalism, 

apoliticalness5. The desire to separate oneself from others, all events are determined as pre-planned and which 

cannot be changed. 

The archetype of the Earth significantly influenced the formation of psychological optimism and 

harmonious worldview of the Ukrainian nation. The archetype of the «Earth» is a manifestation of the 

emotional connection between man and nature. The main feature of the Ukrainian people is anteism that is, 

related with the native land. 

The archetype of personal freedom is the basis of the freedom loving spirit of the Ukrainian people. 

It is characterized by the principle of life, that each person must live his own destiny and his own long way. 

The desire to isolate oneself from society and to rely only on one’s own strengths, abilities and 

one’s own initiative. 

The archetype of poverty is manifested in the unconscious fear of being rich in the desire not to take 

personal responsibility. This archetype was formed by the lack of self-government, when Ukrainian lands 

were ruled by other states and people were slaves on their own land. 

The educational archetype is a reflection of respect and knowledge of proper intellectual activity, faith 

in learning as a criterion for changing lives, the need to find the meaning of their own existence; It should 

also be noted that this archetype pays attention to the search for new knowledge that will be the driving force 

of change not only of the individual and will help to achieve a higher level of development. 

Conclusions 

Archetypes help to consider culture and ethnicity in terms of their essence of existence, in addition, to 

find ways to preserve and further promote archetypes as traditions in different eras of history. Archetypes act 

as a gene pool of spiritual culture, generate new intuitive, intellectual meanings and emotional states that lead 

to an understanding of culture. The basis of cultural phenomena is the archetype that forms the artistic 

worldview in the early stages of formation of the ethnos, and later find their expression in folklore, rituals, 

folk customs. According to Jung, the archetype is manifested through the collective unconscious, which has 

not an individual but a general nature. According to S. Krymsky, the archetypes of the Ukrainian mentality 

consist of three archetypes «House – Field – Temple». 

 
1 Липинський, В (1954). Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму: писані 

1991-1926 р. Нью-Йорк: Булава, 470. 
2 Донченко, О. (2001). Архетипи соціального життя і політика : Глибинні регулятиви психополітичного 

повсякдення. Київ: Либідь, 263. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid, 265. 
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An archetype is a mode of action, the influence of the unconscious on consciousness. These are also 

universal innate mental structures that originate from instincts and are inherent in human nature; these are 

components of the collective unconscious, which are recognized in our experience and are usually in the 

images and motives of dreams. They are represented in certain patterns of behavior that find their reflection 

in everyday life. We can say that this is a kind of signal from antiquity and the powerful unconscious. 

Ukrainian national archetypes manifest themselves as symbols in myths, fairy tales, folklore, rituals, 

traditions, and are a generalization of the experience of our ancestors. Ukrainian culture and national 

archetypes have undergone a long time of formation and development from ancient times to the present. 

Development was influenced by natural conditions of geographical location, territories, migration processes, 

history, neighbors, influences of other cultures. 
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«СМЕРТЬ МЕССАЛІНИ» ТА «ПОЦІЛУНОК ХВИЛІ» 

ВІЛЬГЕЛЬМА КОТАРБІНСЬКОГО:  

ІСТОРІЯ ПОБУТУВАННЯ 

The article traces the history of the existence of two large canvases by the artist Wilhelm 
Kotarbinsky (1848-1921), one of the most prolific and popular artists of the late nineteenth and 
early twentieth centuries, which are now stored in the private collection of the Ponamarchuk 
family in Kyiv, namely “The Death of Mesalina” and “The Kiss of the Wave”. In particular, the 
history of the creation of these two dimensional paintings, whose fate is closely connected, and 
their exhibition history (exhibited in Warsaw, Kyiv, Lviv, St. Petersburg) are described in detail. The 
painting “The Death of Messalina”, which conveys the plot of the death of the third wife of the 
Roman emperor Claudius – Messalina, is considered in the broad context of the fascination with 
the theme of antiquity in the art of this time, it is found out when it was created and when it was 
firstly exhibited. Particular attention is paid to the organization of the exhibition of the Kyiv Society 
of Art Exhibitions, to the organization of which Wilhelm Kotarbinsky was also involved. Possible 
sources of the “Kiss of the Wave” painting are described. Attention is also paid to the different 
assessments of the contemporaries of the two pictures, whose positive and critical reviews 
appeared on the pages of the local press. The history of the storage of the two paintings in the 
Prakhov family is also mentioned, as well as the ways in which they ended up in the collection of 
the Ponamarchuk family. At the end of the article these two works by Wilhelm Kotarbinsky were 
evaluated and their place in the creative heritage of the artist was determined. It is concluded that 
the attitude of contemporaries to these paintings was diametrically opposed and ranged from 
enthusiastic appreciation to crushing criticism, but they never went unnoticed. Undoubtedly, 
these are museum-level pieces that give an idea of the scale of the artist’s skill and the evolution 
of his style, although the task of this article was not an art historical analysis, but precisely the 
reconstruction of the history of their existence. 
Keywords: Wilhelm Kotarbinsky, exhibition, classical subjects, Messalina, Kyiv art life, Kyiv 
Society of Art Exhibition. 

У приватній колекції родини Понамарчуків зберігається чимало живописних і графічних творів 

Вільгельма Котарбінського (1848-1921) – одного з найпопулярніших і найбільш плідних художників 

кінця ХІХ-ХХ століття, життя якого було тісно пов’язане з Києвом. Разом з іншими митцями він 

розписував тут Володимирський собор, і саме в нашому місті до нього прийшла справжня слава. 

Особливе місце в колекції належить двом грандіозним полотнам – «Смерть Мессаліни» та 

«Поцілунок хвилі», розміри яких становлять три на п’ять метрів. За більш ніж 120 років свого 

існування вони «обросли» насиченою виставковою історією, не раз відтворювалися й урешті-решт 

набули багатого провенансу. Тож ми вирішили зібрати всю відому на сьогодні інформацію про ці 

знакові – і для нашого зібрання, і для самого художника – речі. 

Почнімо з картини, на якій зображено сцену смерті Валерії Мессаліни (бл. 17/20 – 48), третьої 

дружини римського імператора Клавдія. Античні історики та поети описують її як хтиву, жорстоку 
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та дурну жінку, а саме її ім’я стало символом розпусти. Незважаючи на це, Мессаліна мала величезний 

вплив на свого чоловіка й фактично правила імперією. Однак цього їй здалося замало: 48 року жінка 

замислила прибрати всю владу до рук, поставивши імператором свого коханця, сенатора Гая Сілія. 

Вона розробила підступний план, але втілити його не змогла: за наказом Клавдія її схопили та 

невдовзі вбили. Ще через кілька днів Сенат присудив ім’я Мессаліни до забуття. 

Ця історія знайшла відображення в різних видах мистецтва – від літератури до кінематографа. 

Зверталися до неї й живописці – як попередники Вільгельма Котарбінського, так і його сучасники. 

Зокрема, в одному з недавніх досліджень ідеться навіть про цитування Котарбінським твору 

австрійського художника та декоратора Ганса Макарта1, проте, на наш погляд, цій версії бракує 

переконливішої доказової бази. Картина з назвою «Мессаліна» є й у творчому доробку близького 

друга Котарбінського Павла Свєдомського. Обидва впродовж багатьох років жили в Римі, тому 

сюжети з римської історії їм були близькі. Взагалі теми з життя давніх римлян хвилювали багатьох 

митців – вихідців з Російської імперії, які гуртувалися у Вічному місті довкола Генріха 

Семирадського2 (нині їх прийнято називати представниками пізнього академізму). Захоплювався 

подібними сюжетами й Павло Чистяков. Ще перебуваючи в Римі, він почав писати велику картину 

«Останні хвилини життя Мессаліни, дружини імператора», продовжив працювати над нею в Росії, але 

так і не завершив. Десятки років полотно стояло на мольберті, перетворившись на такий собі 

практичний посібник для учнів. В одному з листів український художник і педагог Микола Мурашко 

навіть пожартував з цього приводу: «Чистяков постарел должно быть труха эдакая, со своей 

Мессалиной. Ведь он пишет Мессалину лет 60, уже и никак не напишет»3. 

Чи не першою згадкою про «Смерть Мессаліни» В. Котарбінського стало повідомлення 

польської газети «Kurier Warszawski» за жовтень 1893 року про її майбутній показ у Варшаві4. Уже 

в грудні того ж року картина справді з’явилася на персональній виставці художника в Товаристві 

заохочення образотворчого мистецтва (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych) – головній мистецькій 

установі польської столиці. Полотно дістало схвальні відгуки5, а авторитетний художній критик 

Генрік Піонтковський назвав його «одним з найкращих взірців польського живопису того рівня, який 

французи називають „la grande peinture“»6. Відомо також, що художникові виплатили гонорар 

у розмірі 104 крб. 38 коп., що становило половину чистого прибутку від заходу7. Власне відтоді й 

розпочинається виставкова історія картини. 

Після не надто тривалої демонстрації у Варшаві, на початку лютого 1894 року полотно прибуло 

до Києва на першу виставку щойно створеного Київського товариства художніх виставок (КТХВ), 

одним із засновників якого був Котарбінський. Виставка мала відкритися в залі Університету святого 

Володимира, але на те саме приміщення у той-таки час претендували митці славнозвісного 

Товариства пересувних художніх виставок. Це непорозуміння детально та емоційно, хоч і не зовсім 

достовірно, описує в листі до Миколи Ярошенка уповноважений у справах виставок передвижників 

Єгор Хруслов: «Местные художники стали хлопотать о зале в Университете задолго ещё 

до окончания ремонта там. Пущено в ход было и влияние лиц с „весом“ и даже обман, 

заключающийся в том, что один из художников сказал, что они списались со мной и будто бы я 

сообщил, что наша выставка придёт тогда, когда они закроют свою. Вы можете судить поэтому, 

как мудрено предвидеть всякие подлости, на которые способны некоторые. Не рассчитывая 

наверное на залу Университета, здешние художники попутно же выпросили себе помещение 

 
1 Пеліховська, О. (2020). «Смерть Мессаліни» Вільгельма Котарбінського: історія однієї картини. Варшавська 

сторінка». Мова та Історія, 458, 4-12. 
2 Картини на теми римських оргій можна знайти у доробках Г. Семирадського (відомо два варіанта), 

П. Свєдомського, В. Котарбінського, і не тільки. 
3 Документально-архівний фонд Національного художнього музею України (ДАФ НХМУ), ф. 12 

(Фонд Олександра Мурашка), од. зб. 24, арк. 1. 
4 [Б. п.] (1893). Ze sztuki [Анонс показу картини В. Котарбінського «Смерть Мессаліни»]. Kurier Warszawski, 

297, 15 (27), października, 4. 
5 Urbanus (1893). Замітка про майбутнє експонування «Смерті Мессаліни» у Варшаві. Kraj, 50, 10 (22) grudnia, 

26; [Б. п.]. (1893). Ze sztuki. Kurier Warszawski, 358, 18 (30) grudnia, 5; [Б. п.]. (1894). Echa warszawskie. 

Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego Literatury i Sztuk Pięknych, 2 (1), 13 stycznia, 15. 
6 Piątkowski, H. (1894). «Śmierć Messaliny» obraz Wilhelma Kotarbińskiego. Gazeta Polska, 12, 16 (4) stycznia, 3. 
7 Wiercińska, J. (1969). Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 

1860-1914. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej 

Akademii nauk, 167. 
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у домовладельца Н. Г. Хрякова. Когда я приехал, то двое из художников, Вржещ и Галимский, указали 

мне на этот дом. <…> 

С Хряковым я заговорил с того, что местные художники заняли помещение, которое 

обыкновенно занимали мы, указали мне на квартиру в его доме, которую они не заняли якобы потому, 

что у них будет громадная картина Котарбинского, она, мол, не помещается в квартире. Хряков 

дал помещение»1. 

Нема сумнівів у тому, що згаданою величезною картиною Котарбінського була «Смерть 

Мессаліни», яка в каталозі не значилася, бо на момент відкриття виставки (26 січня) ще 

демонструвалася у Варшаві. В експозиції вона з’явилася лише після 5 лютого, про що окремо 

сповіщала київська преса2. В оголошеннях, надрукованих у газетах «Киевское слово» та «Жизнь и 

искусство», написано, що полотно виставлено «вновь». Виходить, кияни вже його бачили? Утім, як 

зазначено в матеріалі про «варшавську сторінку» «Мессаліни», слово «вновь» можна тлумачити і як 

«знову», і як «нещодавно»3. Але прояснити, що́ саме мали на увазі впорядники об’яв – «знову після 

Варшави», «знов у Києві» чи «нещодавно» – навряд чи можливо. 

Звісно, місцева преса не могла не помітити полотно такого розміру, проте, на відмінну від 

варшавських колег, київські дописувачі не тільки хвалили його, а й висловили критичні зауваження: 

«Непосредственно после пейзажа я считаю уместным поговорить о картинах г[осподина] 

Котарбинского, являющихся одним из украшений выставки местных художников. Одну из его 

картин – „Смерть Мессалины“ я бы назвал даже „гвоздём“ выставки уже по одним её грандиозным 

размерам, если бы внешняя красота её была так же выдержана и со стороны внутреннего 

содержания. Г[осподин] Котарбинский прежде всего первоклассный колорист, и сюжетами из 

античного мира он пользуется только, как предлогом, чтобы блеснуть благородством перелива 

тонов, если можно так выразиться. Картины его положительно ласкают взор, так много в них 

вкуса и строго изящного соблюдения постепенности цветовых оттенков. Иногда в этом, может 

быть, мало натуры, но за то вы видите здесь присутствие настоящей, художественной красоты, 

лишённой всякой резкости, мягкой и ласкающей. „Смерть Мессалины“, кроме того, отличается и 

положительными достоинствами. Таков пейзаж на заднем плане, вполне соответствующий 

сюжету. Фигуры зато сухи и безжизненны, как в „Смерти Мессалины“, так и в „Авгуре“, а между 

тем, последняя картина нежностью тонов очень напоминает фреску»4. Підсумовуючу, хоч і досить 

суб’єктивну, оцінку, знаходимо в спогадах художника Михайла Нестерова: «Котарбинский выставил 

девятиаршинную „Мессалину“… Успеха картина не имела»5. 

Уже в червні-жовтні 1894 року митець представив три великих полотна – «Смерть Мессаліни», 

«Оргія», «Авгур і вакханка», а також акварель «Розваги в Стародавній Греції» на Загальній крайовій 

виставці у Львові. У каталозі всі вони позначені зірочкою, тобто їх можна було придбати, однак 

принаймні «Мессаліна» та «Оргія» нових власників не знайшли6. Унікальне фото експозиційної зали, 

де розміщувалися саме ці дві картини, ввійшло до ілюстративної частини виставкового каталогу. 

Додамо також, що на тій виставці полотна Вільгельма Котарбінського були відзначені золотою 

медаллю7. 

У серпні 1896 року відбулася надзвичайно важлива подія – освячення київського 

Володимирського собору, над розписами якого Котарбінський разом з іншими майстрами працював 

з кінця 1880-х років. З цього приводу газета «Петербургский листок» опублікувала інтерв’ю 

з живописцем, фрагмент якого нещодавно було відтворено на сторінках журналу «Антиквар»8. 

 
1 Гольдштейн, С. Н. (ред.) (1987). Товарищество передвижных художественных выставок, 1869-1899: 

Письма, документы. В 2 кн. Москва: Искусство, 2, 443. 
2 [Оголошення про експонування з 5 лютого картини В. Котарбінського «Мессаліна»]. (1894). Киевлянин, 40, 

9 февраля, 3; [Оголошення про експонування картини В. Котарбінського «Мессаліна»]. (1894). Киевское слово, 

2185, 12 февраля, 1; Там само, 2187, 14 февраля, 1; Там само, 2189, 16 февраля, 1; [Оголошення про експонування 

з 5 лютого картини В. Котарбінського «Мессаліна»]. (1894). Жизнь и искусство, 65, 16 февраля, 1. 
3 Пеліховська, О. (2020) «Смерть Мессаліни» Вільгельма Котарбінського: історія однієї картини. Варшавська 

сторінка». Мова та Історія, 458, 5. 
4 Диллетант (1894). Две выставки. Киевлянин, 50, 19 февраля, 2. 
5 Нестеров, М. В. (1985). Воспоминания. Москва: Советский художник, 185. 
6 [Б. п.] (1894). Katalog illustrowany wystawy sztuki współczesnej we Lwowie. Lwów: Z drukarni E. Winiarza, nakł. 

Dyrekcyi Powszechnej Wystawy Krajowej, 17. 
7 [Б. п.] (1901). Wilhelm Kotarbiński. Tygodnik Ilustrowany, 9, 2 marca (17 lutego), 164. 
8 Пелиховская, А. (2020). Вильгельм Котарбинский: жизнь, эпоха, судьба наследия. Антиквар, 1 (115), 43. 
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Говорячи про плани художника, журналіст зафіксував: «В. Котарбинский сообщил мне, что 

в феврале следующего (1897-го. – І. П.) года посетит Петербург, с целью представления работ своих 

тамошней публике. На выставке, которую он собирается организовать, будет размещено около 

120 работ, между ними „Смерть Мессалины“, „Оргия“, „Ангел смерти“, „Поцелуй волны“ и т. д.»1. 

Утім, до Санкт-Петербурга «Мессаліна» потрапить лише 1902 року – на щорічну Весняну виставку 

Імператорської Академії мистецтв2. У петербурзькому ілюстрованому тижневику «Живописное 

обозрение» твір згадується як один з найбільших у залі3. 

Переходимо до другого полотна, щоб пізніше знову повернутися до «Мессаліни», бо долі обох 

будуть тісно переплетені. 

Якщо сюжет першої картини ніколи не викликав запитань, то сказати, що надихнуло митця 

на створення «Поцілунку хвилі» – літературне джерело чи власна фантазія – досить складно. 

Примітно, що крім нашої роботи в Котарбінського є ще кілька творів з такою назвою, виконаних 

у різних техніках: невелика сепія на картоні та щонайменше дві олійні роботи середнього формату, 

згадані в архівному документі, про який ітиметься далі. Можливо, одну з них (з авторським 

підписом, розташованим з лівого, а не з правого боку, як на нашому полотні) відтворено 

на поштовій листівці. 

Сепія демонструвалася на третій виставці КТХВ (грудень 1895 – лютий 1896)4. Щодо великої 

картини, то вона чи не вперше згадується в уже цитованому інтерв’ю 1896 року5. З огляду на те, що 

журналіст називає її в одному ряду зі «Смертю Мессаліни» та «Оргією», можна твердити, що 

йдеться саме про велике полотно. Але спершу публіка побачила не його, а «Поцілунок хвилі»6 

невеликого розміру, що демонструвався 1898 року на Весняній виставці в Імператорській Академії 

мистецтв7. І хоча в каталозі параметри твору не вказано, саме такий висновок можна зробити 

з рецензії на наступну імпрезу, де той самий сюжет постав на величезному полотні: «Г[осподин] 

Котарбинский, выставлявший в прошлом году целый ряд талантливых фантастических эскизов, 

так понравившихся своей оригинальностью и лёгкостью исполнения, в этом году повторил 

некоторые из них масляными красками на саженных холстах. То, что раньше было интересно, 

полно настроения, – в этих размерах потеряло всякий смысл и значение. Трёхсаженный холст 

„Поцелуй волны“, три четверти которого заняты плохо, от себя написанным небом, производит 

впечатление декорации»8. Отже, полотно великого розміру експонувалося на виставці 1899 року9, 

визвавши неоднозначну реакцію критики. 

На початку 1900-го «Поцілунок хвилі» був продемонстрований Вільгельмом Котарбінським 

поряд з іншими речами на шостій (і останній) виставці КТХВ10. Київська преса приділила творові 

велику увагу, поставившись до автора більш прихильно, ніж петербурзькі рецензенти роком раніше: 
11«Картина написана сильными, мрачными штрихами. Тем не менее, в ней всё – начиная с тонов 

облаков и кончая мельчайшими деталями (прибрежным песком) – передано изумительно верно, 

правдиво и с соблюдением чувства, т. н., художественной меры». 

Майже відразу після закриття київської експозиції твір попрямував до Варшави. Там місцеве 

Товариство заохочення мистецтв тільки-но переїхало до спеціально збудованого для його потреб 

приміщення і мало відкрити свою першу виставку. Саме на ній 1901 року з’явився «Поцілунок хвилі» 

 
1 Пелиховская, А. (2020). Вильгельм Котарбинский: жизнь, эпоха, судьба наследия. Антиквар, 1 (115), 43. 
2 [Б. п.] (1902). Каталог Весенней Выставки в залах Императорской Академии художеств. Санкт-Петербург, 20. 
3 [Б. п.] (1902). Картины В. А. Котарбинского на Весенней Академической выставке. Живописное обозрение, 12, 

24 марта, 182. 
4 [Б. п.] (1895). Каталог III выставки картин Киевского товарищества художественных выставок. Киев: 

Типография К. Н. Милевского, 3. 
5 Пелиховская, А. (2020). Вильгельм Котарбинский: жизнь, эпоха, судьба наследия. Антиквар, 1 (115), 43. 
6 Фотот, И., Бабкина, П. И. (1898). Весенняя выставка в залах Императорской Академии художеств. 

Иллюстрированный каталог выставки Императорской Академии художеств. Санкт-Петербург: Типо-Литог. 12. 
7 Можливо, митець не хотів показувати «Оргію» та «Поцілунок хвилі» на виставці одночасно. 
8 Далькевич, М. (1899). Выставка Петербургского общества художников и Весенняя выставка в Академии 

художеств. Искусство и художественная промышленность, 8 (май), 598. 
9 [Б. п.] (1899). Каталог выставки Императорской Академии художеств. Санкт-Петербург: Тип. Т-ва 

Художественной Печати, 17. 
10 [Б. п.] (1900). Каталог VI выставки картин Киевского товарищества художественных выставок. Киев: 

Типография К. Н. Милевского, 3. 
11 Дон Базилио [Карицкий Андрей] (1900). Художественная выставка. Киевское слово, 4310, 8 января, 3. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 89 

разом з іншими роботами художника1. Попри неоднозначні оцінки критиків, твір перебував у центрі 

уваги відвідувачів і особливо відвідувачок, на чому наголошувалося окремо2. 
У 1902 році журнал «Живописное обозрение» присвятив майже весь номер постаті 

Котарбінського, опублікувавши ряд матеріалів про митця та низку його творів3, мабуть, з нагоди його 
участі у Весняній Академічній виставці. В одній зі статей є докладний опис картини «Поцілунок 
хвилі»4, зроблений Миколою Брешко-Брешковським (хоча на згаданій виставці вона 
не демонструвалася), а через два місяці видання надрукувало гравюру, виконану за цим твором5. 

У березні-травні 1908 року в Києві відбулася спільна виставка Вільгельма Котарбінського, 
Владислава Галімського та Івана Рашевського, де «Смерть Мессаліни» й «Поцілунок хвилі» 
демонструвалися в числі більш ніж ста інших робіт майстра6. То був апогей його популярності, після 
чого активна виставкова діяльність художника починає поступово згасати. До самої смерті 4 вересня 
1921 року Котарбінський, що не мав власної сім’ї, мешкав у Прахових7. Саме в їхньому будинку 
на Трьохсвятительській, 20, через кілька днів після кончини митця було складено акт-опис предметів 
мистецтва та старовини з його колекції, що відтоді бралися на облік київським Губкописом 
(Губернським комітетом охорони пам’ятників мистецтва та давнини). У цьому документі під № 31 
указано дві картини «Поцілунок хвилі». Обидві виконані олією на полотні в розмірі 24×39 вершків 
(107×173 см)8, водночас п’ятиметрові роботи в джерелі не згадуються. Значна частина творчого 
доробку художника десятки років зберігалася у квартирі Прахових, зокрема дві великі картини. Через 
свої габарити в радянський період вони були згорнуті в рулони, тож довгий час залишалися 
схованими від людського ока. У 1993 році мої батьки викупили їх у нащадків легендарної київської 
родини, і саме тоді картини збагатили нашу колекцію. 

Незадовільний стан творів вимагав негайної реставрації, що й було зроблено. У 1997-му 
«Смерть Мессаліни» та «Поцілунок хвилі» були передані Національному художньому музеєві 
України для тимчасового експонування, яке тривало до 2003 року. Відтак їх перевезли до Будинку 
вчителя, а після відкриття в 2005 році музею «Духовні скарби України» – на Десятинну, 12, де вони 
зберігаються понині. У цьому сенсі їхня доля схожа з долею «Оргії» – третьої картини такого ж 
розміру, яка після показу на академічній Весняній виставці 1898 року була придбана для музею 
Олександра III (нині Державний Російський музей, Санкт-Петербург), після революції 1917-го – 
накатана на вал і лише п’ять років тому реставрована в рамках підготовки виставки «Генріх 
Семирадський та колонія російських художників у Римі»9. 

Ставлення сучасників до цих картин було діаметрально протилежним і коливалося від 
захоплених оцінок до нищівної критики, проте вони ніколи не залишалися непоміченими. 
Безперечно, це речі музейного рівня, що дають уявлення про масштаб обдаровання митця та 
еволюцію його стилю, хоча нашим завданням був не мистецтвознавчий аналіз, а саме реконструкція 
історії побутування. У той же час, згадуючи виставки та репродукційні відтворення картин, ми 
мусимо додавати слова «щонайменше», «поки», «на сьогодні», – адже, сподіваємося, що колись 
«біографії» творів Вільгельма Котарбінського збагатяться новими фактами. 

 
1 [Б. п.] (1901). Wilhelm Kotarbiński. Tygodnik Ilustrowany, 9, 2 marca (17 lutego), 164; [Б. п.] (1901). Репродукція 

картини В. Котарбінського «Поцілунок хвилі». Tygodnik Ilustrowany, 9, 2 marca (17 lutego), 170; Wiercińska, J. 

(1969). Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, 168. 
2 [Б. п.] (1902). Живопись в Варшаве. В новых выставочных помещениях. Искусство и художественная 

промышленность, 6 (март), 183. 
3 [Б. п.] (1902). Живописное обозрение, 12, 24 марта. 
4 Брешко-Брешковский, Н. (1902). Творчество В. А. Котарбинского. Живописное обозрение, 12, 24 марта, 181. 
5 [Зображення та підпис до нього]. (1902). Поцелуй волны. – С картины В. А. Котарбинского. Гравировал [А. К.] 

Смирнов. Живописное обозрение, 20, 19 мая, 313; 317-318. 
6 Киевский городской музей. (1908). Каталог 1908 года. Выставка картин В. М. Галимского, В. А. Котарбинского, 

И. Г. Рашевского. Киев: К. Н. Милевского и Ко, 10. 
7 Прахов, Н. (1958). Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о художниках. Киев: Державне вид-во 

образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 306-307. 
8 Державний архів Київської області (ДАКО), Ф. Р-4156 (Київський губернський комітет охорони пам’ятників 

мистецтва та давнини при губернському відділі народної освіти, м. Київ), Оп. 1, Спр. 15, Арк. 144. 
9 Петров, Е. (ред.) (2017). Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме: к 175-летию Генриха 

Семирадского. Санкт-Петербург: Palace Editions, 132. У каталозі помилково вказано, що картину «Оргія» 

створено в середині 1890-х років, проте вже у 1891-му вона експонувалася в Києві на виставці місцевих 

художників (Эртель, А. (1891). Годичная выставка киевских художников. Киевлянин, 285, 31 декабря, 2; Z. 

(1892). Выставка картин киевских художников. Киевская старина, 2, 332-333). 
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ВПЛИВ АНТИСЕГРЕГАЦІЙНИХ РУХІВ  

НА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ АФРОАМЕРИКАНЦІВ  

У 1950-1960-Х РОКАХ. 

The struggle of African Americans for their civil rights is a long historical process that occupies 
a significant place in the history of the United States. The period of 1950-1960 was a turning point. 
The movement was led and organized by Martin Luther King. The structuring of the movement, 
the formation of its ideological basis, and specific political goals had a positive effect on the quality and 
speed of social change. Achieving the main goals of the movement has affected the entire public life 
of the United States. One of the consequences of the influence was the transformation of the cultural 
life of African Americans. The situation with the participation of African Americans and their reflection 
in culture has shown positive dynamics since the end of the XIX century. Cultural phenomena have 
always been closely linked to socio-political life. Music and cinema have become areas of new 
opportunity for self-realization for African-American artists. The middle of the twentieth century was 
the culmination of the civil rights movement. Violent and non-violent movements, numerous rallies, 
boycotts, and marches were widely reflected in the culture of the period. 
The article raises a number of issues related to the development of African American culture, the 
regularity of cultural processes, the relationship between political movements, and their impact 
on cultural phenomena. Particular attention is paid to the field of literature and drama because 
this area has always been a tool for reflecting certain aspects of social reality for Americans. We 
also attempted to analyze the impact of the movement on fashion, music, and symbolism in 
culture in general. The consequences of innovations in the field of culture, their significance for 
their further development are studied. An attempt is made to highlight the changing role of art 
after the formation of mass culture and the development of television. 
Keywords: mass culture, civil rights, African Americans, M.L. King, Malcolm X, literature, music, 
fashion, drama, poetry, Nina Simone, J. Brown, Sam Cook, Amiri Baraka. 

Виклад основного матеріалу. Кульмінаційний момент антисегрегаційних рухів 60-х років ХХ 

століття – прийняття закону про громадянські права – не поставив остаточну крапку у правозахисних 

процесах. Він був підписаний 19 червня 1964 року президентом Ліндоном Джонсоном. Останній 

закликав американців «об’єднатися у цій спробі принести справедливість і надію усьому нашому 

народу»1. Попереду ще було тривале продовження боротьби проти сегрегації, майже щорічне 

прийняття супровідних у таких процесах законів, а головне імплементації результатів законодавчої 

діяльності на місцях, робота із громадськістю та із суспільною думкою. 

Таке глобальне для американського суспільства явище, як рух афроамериканців за свої 

громадянські права, не могло не знайти відображення у культурних процесах того часу. Культура, 

слугуючи мірилом суспільної прогресії, завжди відображала внутрішньо важливі процеси. 

Як зазначалось у цьому дослідженні вище, ще у ХІХ столітті з’являлися елементи культурного 

 
1 Римини, Р. (2018). Краткая история США. Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 368. 
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відображення життя та політичного положення темношкірого населення США. Розвиваючись 

одночасно із загальноамериканською культурою, культура афроамериканців стала її невід’ємною 

частиною, формуючи соціально важливий інформаційний блок. Із становленням феномену масової 

культури, значення афроамериканської творчості та мистецтва, яке висвітлювало питання пов’язані 

із афроамериканцями різко зросло. Ці прояви мистецтва стали елементом формування громадської 

думки. Вони демонстрували існування афроамериканської культури і проявляли намір зайняти їхнє 

законне місце у культурному життя США та інформаційному полі суспільства. 

Значення культури розумів і Мартін Лютер Кінг. У червні 1955 р. він обійняв посаду пастора 

баптистської церкви в Монтгомері, штат Алабама. Опинившись у неофіційній «столиці» 

південноамериканського расизму, доктор Кінг намагався організувати темношкіру спільноту 

у ефективно працюючу організацію, яка могла б просувати свої ідеї і, водночас, захищати її учасників. 

Серед своїх перших кроків на цьому напрямку, новий проповідник організував у своїй парафії цілий 

ряд комітетів, а саме: комітет соціального забезпечення для допомоги хворим і нужденним, комітет 

релігійного виховання, комітет з розподілу стипендій та грантів серед випускників середньої школи. 

Також було створено соціально-політичний комітет, головними завданнями якого стали організація 

зустрічей, залучення членів приходу до діяльності «Національної асоціації сприяння прогресу 

кольорового населення», ведення Фондом обліку і контролю за реєстрацією виборців, а також 

«інформування прихожан про суспільно-політичну та економічну ситуацію». Поміж усіх інших, було 

створено комітет культури. Він був повинен займатися збереженням автохтонних ідей темношкірої 

спільноти, популяризувати їхню культуру та сприяти залученню молоді до мистецьких рухів.1 

Відображення процесів боротьби проти расизму у масовій культурі пов’язане не лише 

із висвітленням її причин, подій та наслідків. Особливе місце у цій суспільній взаємодії займають 

індивідуальності – відомі митці, які прямо чи опосередковано долучилися до руху за громадянські 

права. Оскільки, антисегрегаційний рух середини ХХ століття у США був чи не головним суспільно-

політичним явищем, то плеяда залучених творців: музикантів, літераторів, кінематографістів – є 

надзвичайно широкою. 

Першим варто згадати Сема Кука (Sam Cooke). Він був класичним афроамериканським 

співаком, який починав із церковної діяльності у стилі госпел, але у 1957 році змінив свій вектор 

розвитку на поп-музику. Він став, разом із Реєм Чарльзом, одним із найвпливовіших темношкірих 

музикантів післявоєнної Америки2. Його пісня «Change is gonna come» була сповнена оптимізму щодо 

розширення кордонів. Вона була популярною серед учасників руху. Співаючи про надію, яка 

обов’язково прийде, він стверджував надію на успіх серед демонстрантів3. 

Джазова виконавиця та піаністка Ніна Сімоне висловлювала свою опозицію зверхності білих. 

Почавши кар’єру у 1954 році, вже на початку 60-х років вона долучається до протестних рухів. 

Починає дружити із Мартіном Лютером Кінгом, Малкольмом Іксом. Ніна Симоне виступає 

на демонстраціях. Підсилюючи національну самоідентифікацію, вона починає додавати елементи 

народної культури афроамериканців та госпелу до своєї музичної творчості4. Особливої уваги 

заслуговує її творчість 1964 року, апогеєм якої стала пісня «Mississippi goddamn». Її написання було 

спричинене актами насильства щодо учасників правозахисних рухів: вибухом у церкві у місті 

Бірмінгем та вбивством Медгара Еверса, ветерана Другої світової та активного учасника руху 

за громадянські права. Тематиці боротьби за рівні права, за соціальну справедливість присвячено 

багато її творів на кшталт «Little girl blue», «Four women». Ніна Сімоне намагалася утвердити ідею « 

Ми-сильні», намагалися здійснити форматування афроамериканської ідеї, мотивувати учасників руху 

не з позицій жертви та подальшої жертовності, а з позицій внутрішньої сили та значимості, власного 

самоствердження у американському суспільстві5. 

 
1 Джонсон, Р. (2000). Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за гражданские права 

в Америке. «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни». Сборник статей, 27. 
2 Ritz, D. (2021). Sam Cook. Encyclopedia Britannica <https://www.britannica.com/biography/Sam-Cooke> 

(2021, травень, 27). 
3 The Civil Rights Movement: A Cultural Revolution (2014). Documentaries 

<https://www.memphis.edu/benhooks/documentaries/aculturalrevolution.php>. (2021, травень, 28). 
4 Encyclopedia Britannica ( 2021). Nina Simone <https://www.britannica.com/biography/Nina-Simone> 

(2021, травень, 27). 
5 The Civil Rights Movement: A Cultural Revolution (2014). Documentaries 

<https://www.memphis.edu/benhooks/documentaries/aculturalrevolution.php>. (2021, травень, 28). 
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Схожі із Ніною Сімоне позиції займав співак Джеймс Браун. У 1968 році він сказав: 

«Я чорний і я пишаюсь цим!». Його світоглядні позиції здійснили значний вплив  на покоління 

молодих афроамериканців, яке підростало у 70-80-х роках. Джеймс Браун остаточно дав зрозуміти, 

що афроамериканці отримали рівність, що означало вільний і відкритий доступ до освіти та роботи. 

«Я не хочу знати про це – це мені нічого не дає. Лише відкрийте двері – саме це і потрібно. Я все 

зроблю сам»1. 

Ідеї Ніни Сімоне знаходили активний відгук серед учасників руху, оскільки були їм близькими 

та відповідали раціональності методології їхньої боротьби. Одним зі способів ненасильницького 

самоствердження для афроамериканців став їх зовнішній вигляд. Одяг та його атрибутика стала 

першою відмінною зовнішньою рисою для демонстрантів. Виходячи на мітинги, вони старались 

одягатися демонстративно витончено. Одяг завжди був чистим, якісним, гарно підібраним. Сукні, 

блузи, спідниці для жінок, костюми, туфлі, жилетки та капелюхи для чоловіків. Одяг 

супроводжувався обов’язковими аксесуарами: годинниками, коштовними прикрасами, запонками 

тощо. Досить швидко ці ідеї набули поширення і в побутовому житті. Мирний охайно одягнений 

афроамериканець став своєрідною «візитівкою руху». Метою такого переодягання була боротьба 

із расистськими стереотипами про те, що темношкіре населення «брудне», «дике», «нецивілізоване» 

і не є рівнею білій привілейованій спільноті. Президент Національного музею Руху за громадянські 

права Беверлі Робертс дає цим явищам наступну оцінку: «Люди, що були залучені до руху 

за громадянські права, хотіли бути впевненими, що вони достатньо демонстративні, і шлях, яким вони 

це робили, було одягання у костюми із краваткою»2. 

Сталість процесів боротьби, успіхи у протистояння із державним насиллям та протидією, невдачі 

білих радикальних опонентів з їхніми терористичними методами – стверджували віру афроамериканців 

в успіх своїх починань. Позитивний досвід використання атрибутів зовнішнього вигляду, стимулював 

темношкіру спільноту продовжувати рух у даному напрямку. Після закріплення своїх успіхів та 

посилення культурних рухів, афроамериканці почали застосовувати у формуванні свого зовнішнього 

вигляду африканські елементи. Це сприяло їхній етнічній самоідентифікації та ствердженню їхньої 

спільноти у американському суспільстві, як окремої та рівноправної. Особливо популярними 

запозиченнями із африканської культури стали зачіски та одяг. Афроамериканці, які долучалися до цієї 

тенденційної течії, демонстрували, що вони приймають своє африканське минуле, не соромляться його. 

Таким чином, мода стала інструментом візуальної комунікації. Одяг та головні убори носили 

узагальнене стилістичне найменування «kente». Кенте – це текстиль ручного виробництва, з шовку та 

бавовни, який вироблявся у Гані та Сенегалі. У минулому він використовувався лише для одягання 

місцевих королів, їхньої сім’ї та найближчого оточення. Тепер він набув символічного значення. Його 

яскраве полотно, із різнокольоровими пістрявими барвами символізувало усю діалектичну та етнічну 

різноманітність Африки, а за нових умов – поєднання різних національних груп у одному суспільстві. 

Особливого розмаху вищевказані суспільні явища набудуть у другій половині 60-х3. 

Паралельно із прийняттям та поширенням африканських мотивів серед учасників руху, 

відбувався процес ще однієї культурної сепарації, що мали на меті продемонструвати силу 

афроамериканської спільноти. У місті Окленд, штат Каліфорнія було проведено офіційний захід 

у форматі вечірки, присвячений пам’яті Малкольма Ікса, якого було вбито 21 лютого 1965 року. 

Фундатором заходу була місцева організація Чорних пантер. Названа організація презентувала більш 

радикальне крило руху за громадянські права. Її дії та акції носили більш різкий та демонстративний 

характер. Зокрема, продовжуючи розкривати ефективність використання зовнішньої атрибутики 

у процесах боротьби, вони реалізували власне бачення цього методу. На вищезгаданій вечірці Чорні 

пантери вперше з’явилися у своєму, уже традиційному, вигляді – чорні шкіряні жакети чи куртки та 

чорні шкіряні штани. Опираючись на візуальне сприйняття стереотипних уявлень, вони прагнули 

продемонструвати численність, організованість та силу своєї організації, та й афроамериканців 

загалом. Таке використання уже перевірених раніше прийомів перетворило їхній одяг на упізнаваний 

символ. Стилістика одягу цієї організації перегукувалася із її назвою. В обох випадках закладався той 

самий символізм – чорний, сильний, природній4. 

 
1 The Civil Rights Movement: A Cultural Revolution (2014). Documentaries 

<https://www.memphis.edu/benhooks/documentaries/aculturalrevolution.php>. (2021, травень, 28). 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
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Прив’язка стилізованої акції Чорних пантер до постаті Малкольма Ікса не була випадковою. 

Останній ще з моменту виникнення тенденції зрозумів її майбутню роль. М. Ікс був відомий не лише 

своєю письменницькою та громадською роботами, він також володів своїм витонченим упізнаваним 

стилем. Зазвичай він був одягнений наступним чином: офіційний костюм чорного або темного кольору, 

облягаючого покрою; метелик або однотонна краватка. М. Ікс уникав смужок, малюнків чи яскравих 

кольорів при виборі одягу. Радикальність його ідей, рішучість та наполегливість його діяльності 

гармонійно доповнювались його стриманим, але різким візуальним образом. Він став представницьким 

зображенням Нації ісламу. Витонченість та простота символізували цілеспрямовану силу1. 

Ще однією історичною особистістю, яка стала «живим» символом громадянських рухів була 

Анжела Девіс (Angela Davis). Вона народилася у 1944 році, у штаті Алабама, у сім’ї вчителів. 

Провівши дитинство у сегрегованому оточенні, вона стала активним борцем за права людей. Анжела 

Девіс долучалась до руху за права жінок, піднімала питання економічної рівності та соціальної 

справедливості і, однозначно, не могла пройти повз громадянські рухи афроамериканців, пік яких 

припав на її молодість2. Зайнявши позицію активного суспільного діяча, вона приєднувалася 

до багатьох тогочасних груп та організацій. Серед них варто відмітити комуністичну партію США та 

Чорних пантер. Енергійна діяльність Анжели Девіс гармонійно доповнювалась її класичною зачіскою 

«афро». Остання набувала популярності в 60-х роках, як символ бунтарства. Анжела Девіс стала 

образом свободи і її зачіска, як невід’ємний компонент – теж3. 

Використання зовнішньої атрибутики учасниками руху за громадянські права однозначно 

не було єдиним методом ненасильницької боротьби. Їхнє використання свідчить про те, що 

методологія афроамериканських протестів була всеохопною і не нехтувала жодним із законних 

мирних методів. Прийняття усіх цих зовнішніх атрибутів білими учасниками руху, що приходили 

на мітинги, демонструвало усім, що і білі, і темношкірі можуть діяти разом, співіснувати разом, і вони 

не бояться цього показувати. Саме цей аспект руху за громадянські права буде поширений на протест 

проти В’єтнамської війни. Там матиме місце цілий ряд запозичень, на кшталт, відображення 

у фільмах і по телебаченню, літературна та пісенна творчість, використання символізму одягу, як 

ознаки єдності. Тільки у тому випадку, символом стане не костюм із краваткою, а джинсовий одяг 

із численними нашивками. Усі ці рухи та протести дали суспільству та державі чітке розуміння того, 

що будь-яке мистецтво можна використати у якості гучномовця4. 

Продовженням попередніх культурних процесів стало літературне життя середини століття. Як 

і раніше, літературна творчість афроамериканців була тісно пов’язана із десегрегаційними ідеями та 

процесами та старалася відображати реальне положення темношкірого населення у США. Літератори 

середини століття, які стали свідками переломного моменту у процесах боротьби за громадянські 

права, залишалися вірним літературним традиціям минулих авторів. У значній мірі, це було 

спричинено тенденціями розвитку самої американської літератури. 

Сполучені Штати Америки протягом своєї історії постійно закріплювали образ 

індивідуальності, окремої особистості, як провідної сили кожної епохи. Початок цієї ідеї лежить 

у пуританській ідеологія, яка успішно поєднувала «протестантську етику і дух капіталізму». Розвиток 

ця думка отримала у філософії трансценденталізму, головній системі ідеологічних понять Америки 

у ХІХ столітті. Наступною ланкою еволюції філософських ідей став романтизм, який через схильність 

американців до асиміляції та поєднання із автохтонними елементами, також був знаковим і 

неповторним для історії світової літератури. У ньому поєднувалися ідеї сили окремого індивіда та 

сакралізація машинного виробництва. Саме в силу ментальної специфіки культура США мала 

джерела для постійного поповнення художньої сфери5. Т. Денисова, як приклад, визначала наступні 

культурні та суспільні явища: Негритянський ренесанс, Південний ренесанс – художні явища, які 

виникли у міжвоєнний період із раніше маргіналізованих територій6. «Негритянський ренесанс» – 

 
1 The Civil Rights Movement: A Cultural Revolution (2014). Documentaries 

<https://www.memphis.edu/benhooks/documentaries/aculturalrevolution.php>. (2021, травень, 28). 
2 Encyclopedia Britannica (2021). Angela Davis <https://www.britannica.com/biography/Angela-Davis>. 

(2021, травень, 27). 
3 The Civil Rights Movement: A Cultural Revolution (2014). Documentaries 

<https://www.memphis.edu/benhooks/documentaries/aculturalrevolution.php>. (2021, травень, 28). 
4 Там само. 
5 Денисова, Т. Н. ( 2012). Історія американської літератури. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 87-88. 
6 Там само, 89. 
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це афроамериканське відродження автохтонної літератури, яке було наповнене неповторною 

специфікою, яка базувалась на расовому, історичному, естетичному та психологічному досвіді1. 

Неминуче піднесення афроамериканської літератури та культури загалом передбачав Вільям Дюбуа 

(William Du Bois) (1868-1963). Він був істориком, соціологом та письменником. Дослідники називали 

його найбільш важливим лідером афроамериканських протестів першої половини ХХ століття. 

У нього був великий творчий доробок, який тематично охоплював соціологію та історію 

темношкірого населення у ХІХ столітті, але його головним твором є збірка есе «Душа культури 

темношкірих» ( «The Souls Of Black Folk»), яка була опублікована у 1903 р. У ній Дю Буа закидав, що 

стратегія уряду США, замість того, щоб звільнити афроамериканців від гноблення, створює умови 

для його продовження. Саме у цій роботі, Вільям Дюбуа, висуває свою теорію ментального дуалізму 

темношкірих американців2. Він стверджував, що афроамериканці від народження наділені 

«twoness» – роздвоєною свідомістю, яка допомагала їм соціалізуватися в сегрегованому суспільстві. 

Взаємодіяти окремо зі своєю спільнотою, і окремо із суспільством та державними структурами. 

Співіснувати відразу у двох культурних та ідеологічних середовищах. Це позитивно вплине 

на процеси становлення та участі афроамериканських літераторів у другій половині ХХ століття, 

оскільки названа ідея стане провідною для тогочасної постмодерністської літератури3. 

Окрему категорію літератури становлять твори провідних ідеологів руху за громадянські права, 

які водночас були його провідниками та безпосередніми учасниками. Серед названих, провідними є 

апологети насильницького та ненасильницького напрямів боротьби – Мартіна Лютера Кінга та 

Малкольма Ікса. 

Першим твором М. Л. Кінга, який отримав широке розповсюдження і здійснив вплив 

на суспільну свідомість у контексті формування ідеології масової культури, був «Лист 

із Бірмінгемської в’язниці» («Letter from Birmingham Jail») надрукований у 1963 році. У квітні 

1963 року, М. Л. Кінга було заарештовано, як одного із організаторів «сидячого протесту». Лист був 

написаний безпосередньо під час перебування у тюрмі. Провідною темою твору несправедливість 

системи по відношенню до афроамериканців загалом та демонстрантів зокрема. Він акцентує увагу 

на несправедливості судів, жорстокості поліцейських, називає Бірмінгем «найбільш сегрегованим 

містом». Також у своєму листі пастор виступає із критикою своїх опонентів, які виступають проти 

активних дій на вулицях, вважаючи що марші, протести і демонстрації лише ескалюють конфлікт, а 

усі протиріччя потрібно вирішувати у судах. Кінг же, у свою чергу, наполягає на ефективності 

ненасильницького протесту і вказує, що їхня мета «підтримання здорової напруги у суспільстві», яка 

актуалізує проблеми темношкірих та стимулює уряд та місцеву владу4. 

Ідеї закладені у «Листі із Бірмінгемської в’язниці», М. Л. Кінг продовжує розвивати у своєму 

наступному творі «Чому ми не можемо чекати»(«Why We Can’t Wait»). Написання цієї книги 

розпочалося восени 1963 року, після успіху попередньої публікації. У роботі йому допомагали два 

його помічники Кларенс Джонс (Clarence Jones) та Стенлі Левісон (Stanley Levison). Саме у цій праці 

М. Л. Кінг дає вичерпне пояснення терміну «Негритянська революція» («Negro Revolution»), який він 

увів до обігу у своїх попередніх роботах. З метою його пояснення він зображує історію гноблення 

темношкірих у минулого, елементи несправедливості, які збереглися до сьогодні та поточні політичні 

обставини, які підсилюють фрустраційні настрої серед афроамериканського населення США. Вказує 

на повільну імплементацію юридичних рішень та нехтування громадянськими правами кольорового 

населення з боку обох політичних партій. Також він акцентував увагу на тому, що звільнення людей 

Африки(деколонізації африканських країн у 50-х – 60-х роках ХХ ст.), відбувалось швидше, ніж 

десегрегація афроамериканців у США. Ще одним аргументом на користь негайності дій та рішень 

було апелювання до прокламації президента США Авраама Лінкольна: «століття емансипації дала 

негру привід діяти – причину настільки просту і очевидну, що йому потрібно зробити крок назад, 

щоб її побачити»5. 

 
1 Денисова, Т. Н. ( 2012). Історія американської літератури. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 90. 
2 Rudwick, E. (2021). W.E.B. Du Bois. Encyclopedia Britannica, 23 Feb. 2021. 

<https://www.britannica.com/biography/W-E-B-Du-Bois>. (2021, травень, 27). 
3 Денисова, Т. Н. ( 2012) Історія американської літератури Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 93. 
4 King, M. L. Jr. (1963). Letter from Birmingham Jail 

<https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html>. (2021, травень, 27). 
5 King, M. L. Jr. (1964). Why We Can’t Wait <https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/why-we-cant-wait>. 

(2021, травень, 27). 
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Кілька розділів були присвячені ресурсам та зусиллям, які були витрачені на «ненасильницький 

хрестовий похід 1963». Книга була опублікована у червні 1964 року, видавництвом «Harper & Row». 

Книга було добре сприйнята суспільством, рецензенти хвалили книгу як «прямолінійну книгу, яку 

повинні прочитати обидві раси», і «одне з найбільш красномовних досягнень року – насправді будь-

якого року»1. 

Малкольм Ікс також був активним борцем за права афроамериканців, хоч і стояв на відмінних 

від М. Л. Кінга позиціях. Як і в останнього, методами його участі в масовій культурі були інтерв’ю, 

живі виступи у клубах та на демонстраціях, громадська діяльність та написання статей. Головним 

літературним спадком Малкольма Ікса вважається його автобіографія («The Autobiography of Malcolm 

X». Він її написав у співавторстві із Алексом Гейлі, вона була опублікована у 1965 році. 

Автобіографія розповідає про життя Малкольма від його травматичного дитинства, наповненого 

расизмом, далі охоплює період його нелегальної діяльності (наркоторгівля та сутенерство). 

Наступним є етап його переходу до віри, як мусульманина-афроамериканця(вступ до Нації ісламу), 

перебування у в’язниці за крадіжку. Потім описуються роки активної громадянської діяльності, 

описується ідеологічні засади його світоглядної позиції. Остання частина книги присвячена його 

наверненням до ортодоксального ісламу2. 

У післявоєнні роки, поділ американської літератури на ідейно-естетичні течії різного 

спрямування став ще більш підкресленим. У 1940-70х роках все ще доволі високим залишався запит 

на літературну реакцію: відображення і висвітлення у культурі актуальних соціальних питань у її 

значимих проявах. Ще однією рисою післявоєнних десятиліть було те, що це був, по суті, останній 

етап художньої творчості прозаїків, поетів і драматургів старшого покоління, які формувалися та 

творили у добу класичного модернізму. 

Міграційні процеси першої половини ХХ століття сприяли формуванню міського аспекту 

розвитку афроамериканської культури. Культурні процеси та явища, які мали місце раніше, знову 

переживали піднесення викликане рухом за громадянські права. Планомірне підняття расового 

питання та поступове зростання його актуальності, разом із посиленням викликаної ним соціальної 

напруги спричинили активізацію літературного життя темношкірої спільноти. Тісний взаємозв’язок 

між літературною діяльністю темношкірих митців і рухом за громадянські права помітний у 1940-х, 

1950-х та особливо у 1960-х. Як і решта активістів-афроамериканців, вони намагалися пришвидшити 

падіння расових упереджень, здолати сегрегацію та надати нового значення поняттю «націоналізм 

темношкірих». Висвітлюючи названі процеси та дотичні до них теми, автори середини століття 

здійснювали спробу поширювати ці інформаційні меседжі у своїх творах. 

Одним із перших авторів, який почав реалізовувати вищезгадані ідеї став Річард Райт (Richard 

Wright). Річард Райт (1908-1960) був вихідцем із родини колишніх рабів . Літературна кар’єра його 

пішла вгору у 1938 році, завдяки роману «Діти дядька Тома» («Uncle Tom`s children»). Провідною 

ідеєю твору було запитання скільки всього афроамериканців проживає у країні, яка їх дегуманізує? 

Головною його працею був роман «Native son», який розповідав про Біггера Томаса, молодого 

темношкірого хлопця і його проблеми із входженням до американського суспільства. Соціальним 

фоном для твору слугує місто Чикаго. Роман став бестселером і , навіть був поставлений на Бродвеї 

самим Орсоном Уелсом. Останнє свідчить про посилення значення афроамериканців у культурних 

процесах США. Активна творча діяльність у період Другої світової війни та повоєнні роки зробили 

Р. Райта взірцем для афроамериканської літературної спільноти3. 

Ідейним продовжувачем творчості Річарда Райта став його друг Джеймс Болдуін (1924-1987) 

(James Baldwin). Дж. Болдуін називав Р. Райта «найвидатнішим чорним письменником у світі для 

мене». У своїх працях Дж. Болдуін піднімав питання раси та сексуальності. Д. Болдуін писав глибоко 

особисті історії про те, як це бути одночасно і темношкірим, і гомосексуалістом, у часи, коли жодна 

із його ідентичностей не приймалась американським суспільством. У 1957 році він долучився 

до боротьби за громадянські права. У цей період вийде дві його книги присвячені безпосередньо цим 

подіям: «Ніхто не знає мого імені» («Nobody Knows My Name») та « Інша країна» («Another Country»). 

 
1 King, M. L. Jr. (1964). Why We Can’t Wait <https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/why-we-cant-wait>. 

(2021, травень, 27). 
2 Encyclopedia Britannica (2021). The Autobiography of Malcolm X <https://www.britannica.com/topic/ 

The-Autobiography-of-Malcolm-X>. (2021, травень, 27). 
3 Encyclopedia Britannica (2021). Richard Wright <https://www.britannica.com/biography/Richard-Wright-American-writer> 

(2021, травень, 27). 
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Збірка есе «Ніхто не знає мого імені» була опублікована у 1961 році. Вона висвітлювала відносини 

між білими та темношкірими жителями Сполучених Штатів. Ця тема також залишилась провідною 

у його наступному творі «Інша країна». Роман побачив світ у 1962 році, він досліджує проблеми 

породжені не лише расовими протиріччями, а й упередженим ставленням до представників 

гомосексуальної спільноти1. 

Ще одним письменником, якого підштовхнув до творчості Річард Райт був Ральф Елісон(Ralph 

Ellison). За життя він опублікував один роман, який зробив його популярним. У 1953 році вийшов 

друком «Людина-невидимка» («Invisible Man»). У тому ж році він виграв номінацію книга року. 

Історія темношкірої молоді, що з Півдня їде у Гарлем і приєднується до боротьби з тиском 

привілейованої білої спільноти, написана у стилі «більдунгроман» («bildungsroman»). Цей німецький 

жанр літературного твору, характеризується своєю освітньою та моралізаторською роллю. 

Герой(доволі часто безіменний, герой-дзеркало) проходячи через вибрані автором обставини, 

переживає моральну перебудову, еволюцію світоглядних позицій. «Людина-невидимка» стала 

провідником нової афроамериканської культурної ідентичності. У 1964 році Р. Елісон опублікував 

свою передостанню прижиттєву книгу, збірку есе «Тінь і дія»(« Shadow and Act»). Іншим важливим 

аспектом діяльності Р. Елісона, крім літературної, була просвітницька. Після успіху свого роману він 

їздив із лекціями по всій Америці. У своїх виступах він розповідав про культуру афроамериканців, 

їхній фольклор та творче письмо. Зазвичай його слухачами були студенти американських коледжів та 

університетів. Він зробив знаковий внесок у популяризації афроамериканської культури, сприяв її 

становленню у тогочасній масовій культурі2. 

Недооціненим аспектом американської культури того періоду є творчість афроамериканських 

поетес. Серед останніх варто відмітити Гвендолін Брукс (Gwendolyn Brooks). Г. Брукс (1917-2000) 

присвятила свою творчість життю темношкірих у містах, їхній соціалізації та повсякденних 

проблемах в умовах геттоїзації міст. Її літературний дебют відбувся у 1945 році зі збіркою «Вулиця 

Бронзевілля» («A Street in Bronzeville»). Вона стала першою афро-американською поетесою, яка 

виграла Пулітцерівську премію (1950). Її було нагороджено за її другу збірку «Енні Аллен» («Annie 

Allen») випущену у 1949 році. Це видання являло собою серію поем присвячених зростанню дівчат-

афроамериканок утогочасному Чикаго. У 1953 році, ця ж тематика знову буде піднята авторкою 

у романі «Мод Марта» («Maud Martha»). Прямою рецепцією руху за громадянські права стала збірка 

«У Мецці»(« In the Mecca»). Половина книги це поеми про людей у Мецці. Інша половина книги 

містить поеми індивідуального присвячення, найбільш знакові серед них це «Хлопець, що розбивав 

скло» та «Малкольм Ікс». Також Г. Брукс написала ряд книг для дітей та автобіографію у двох томах. 

Успіхи Гвендолін Брукс у культурній сфері надихали інших темношкірих жінок на активізацію своєї 

участі у культурних процесах. Зокрема, майже одночасно із Г. Брукс у поетичному життя 

літературної Америки 50-60-х років зростала популярність та значимість Ніккі Джованні (Nikki 

Giovanni) та Соні Санчез (Sonia Sanchez)3. 

Лорейн Хансберрі(Lorraine Hansberry) також була уродженкою міста Чикаго. Вона прожила 

всього 35 років (1930-1965), і померла від раку на піці своєї кар’єри. На відміну від вищезгаданих 

митців, вона представляла афроамериканську спільноту у жанрі драматургії. У 1958 році їй вдалося 

спродюсувати її п’єсу «A Raisin in the Sun». Вона вдало дебютувала на Бродвеї у 1959 році. 

Її постановником був актор Ллойд Річардс (Lloyd Richards). Він був першим афроамериканцем якого 

допустили до режисури на Бродвеї із 1907 року. Така подія була однозначним відгуком на суспільно-

політичні рухи, що охопили в той час Сполучені Штати – вперше за останні 50 років на «білому» 

Бродвеї була поставлена п’єса про життя афроамериканців, зрежисована афроамериканцем та 

написана афроамериканкою. Їхня постановка виграла Премію критиків Нью-Йорка. Тематично п’єса 

висвітлювала бідну сім’ю афроамериканців, представників робітничого класу, які жили у Чикаго. 

У 1961 році її було екранізовано і вона виграла приз Канського кінофестивалю. Не менш соціально 

гострою була і наступна п’єса Л. Хансберрі «Знак у вікні Сідні Брюстейн» («The Sign in Sidney 

Brustein’s Window»). Це була драма яка піднімала політичні та соціальні питання у провінційному 

 
1 Encyclopedia Britannica (2021). James Baldwin <https://www.britannica.com/biography/James-Baldwin>.  

(2021, травень, 27). 
2 Encyclopedia Britannica (2021). Ralph Ellison <https://www.britannica.com/biography/Ralph-Ellison>.  

(2021, травень, 27). 
3 Encyclopedia Britannica (2021). Gwendolyn Brooks <https://www.britannica.com/biography/Gwendolyn-Brooks>. 

(2021, травень, 27). 
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містечку Грінвіч. На Бродвеї вона була поставлена у 1964 році. У ній уже чітко відображались зміни, 

які спіткали рух за громадянські права: взаємна праця білих і темношкірих громадян, відсутність 

сепарації на побутовому рівні, відображення спільності побутових та суспільних проблем для обох 

етнічних груп1. 

Амірі Барака (Amiri Baraka), справжнє ім’я Еверетт Лерой Джонс (Everett Leroy Jones) був 

доволі одіозним діячем у сфері культури. Письменник та драматург усе життя (1934-2014) прожив 

у штаті Нью-Джерсі. Він публікував провокативні матеріали на тему зверхності білого населення та 

придушеного, стриманого гніву, що існував у темношкірій спільноті. На противагу пізній творчості 

Л. Хансберрі, Еверетт Джонс також зображував співжиття білих та темношкірих американців, але 

у його п’єсі «Голандець» («Dutchman») це призводило до протистояння, а у фіналі до трагедії, вина 

за яку лягала на білу жінку. П’єса була поставлена у 1964 році у (1967 році була екранізована). Після 

убивства Малкольма Ікса, Еверетт зосередився на Чорному націоналізмі. Він покинув дружину, 

переїхав у Гарлем де відкрив «Black Arts Repertory Theatre». У 1968 році, він бере собі псевдонім Амірі 

Барака. Намагаючись ствердити афроамериканську культуру, А. Барака працював відразу у багатьох 

сферах. Він був поетом, драматургом, видавцем книг, написав історію афроамериканської музики, 

працював у Йельському та Нью-йоркському університетах, у якості спеціаліста з Африки. У середині 

70-з років ХХ століття Амірі Барака написав: «Я бачу мистецтво як зброю, зброю революції». Гостро 

усвідомлюючи проблематику національних питань, він прагнув діяти за допомогою сфери масової 

культури, значення якої також розумів2. 

У 1957 році був опублікований комікс написаний Альфредом Хаслером (Alfred Hassler) і 

Бентоном Ресніком (Benton Resnik). Його ілюстратором був Сі Беррі (Sy Barry). Головним 

сподвижником його появи було Товариство примирення («Fellowship of Reconciliation»). 

Ця антисегрегаційна організація, яка стояла на позиція ненасильства та просвітницької роботи. 

Оскільки, комікс був проігнорований дистриб’юторським крилом комікс-індустрії, то його 

поширення відбувалося власними силами причетних афроамериканців та небайдужих осіб. Його 

поширювали у групах із захисту громадянських прав, школах, церквах. Було надруковано 

250 000 примірників англійською та 125 000 примірників іспанською. Пізніше була створена ще 

арабська версія. Поширення комікса вийшло за межі США, і примірники графічного твору досягли 

Африки, Південної Америки, Близького Сходу та деяких інших регіонів світу. В основі сюжету 

лежала історії Рози Паркс і автобусного протесту у місті Монтгомері у 1955 році. Головним героєм 

твору виступав Мартін Лютер Кінг3. 

Висновок. Отже, боротьба за громадянські права трансформувала американців та 

американську культуру. Ця трансформація мала місце протягом усіх фундаментальних політичних, 

соціальних і культурних змін епохи. Адвокати расової рівності просували «бунт», як філософське 

поняття і спосіб досягнення спільних цілей. Їхні зусилля були об’єднані у вірі, що дві нації, за умов, 

коли одна страждає від утисків, а інша вільна – не можуть співіснувати. 
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THE CHANGING PROCESS OF WOMEN’S SOCIAL 

STATUS IN CHINESE HISTORY AND ITS INFLUENCE 

ON LITERARY WORKS 

This paper calls into question the investigation of the changing process of women’s social status 
that can be seen as the development process of Chinese civilization and the ideological change of 
Chinese society. In Chinese history, women’s status has roughly experienced three stages of 
development: first, women are relatively respected by men, that is, in the early primitive society, 
people were mainly engaged in collecting fruits and making simple life tools. Women are 
outstanding in social life and become the protagonist of social activities; Second, men are supreme 
and women have no right, that is, the traditional society. With the emergence of private 
ownership in this period, men have become the main force in social life and entered the 
patriarchal period. In order to consolidate and strengthen men’s dominant position, they have 
formulated a series of creeds of patriarchal ethics, and women and sons have become men’s 
vassals; Third, men and women are relatively equal, that is, the present and future society. With 
the socialization of economic activities beyond the family, women’s daily life and work are more 
connected with the market, so they go out of the family, enter the society, participate in the 
market and social life, gradually have the right to speak in the society, and begin to pursue the 
idea of equality between men and women. In China’s history, the three development stages of 
women’s status make us realize the importance of gender equality. The study of female images in 
literary works also directly reflects the role of women in society and the social attitude towards 
women at various times. In the literary works of the first stage, women are the leaders of the 
times. People only know their mother and their father. Their children also follow their mother’s 
surname. Women’s status is much higher than that of men and is respected. In the feudal society, 
the abstinence thought of literary works at this stage became the mainstream, making women 
gradually become male vassals and low living status. In modern times, with the spread of new 
ideas, equality between men and women in literary works has increasingly become mainstream 
thought, and women have begun to play a unique role in social life. Therefore, the investigation 
of women’s status is of great significance. 
Keywords: Women’s social status, literary works, gender equality, Chinese history, Change of mind. 

Introduction 

The changing process of women’s social status could be seen as the development process of Chinese 

civilization and the ideological change of Chinese society. Women’s status means prestige, the respect that 

women enjoy in the family and society, and the right to own and control family or social resources. In the 

history of China, the status of women has gone through three stages: the first is that women are relatively 

respected by men in early primitive society; the second is that men have supreme power and women have no 

rights, as in feudal society; the third is the relative equality between men and women in modern society. 

During the period of primitive society in China, there was a matrilineal clan system. Pairing marriage 

was the foundation of a way of life. People only knew their mother but did not know their father. The status 

of women was much higher than that of men. In feudal society, especially with the spread of neo-Confucian 

thought in the Song era, asceticism became mainstream, emphasizing the "Three cardinal principles and 

five constant principles" (three cardinal principles: the absolute power of the sovereign over the subject, 

the father over the son, the husband over the wife – the ethical norms of old China; five constant principles: 

philanthropy and justice, ritual, knowledge, and loyalty). This order suppressed women’s status, forcing 
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women to gradually become vassals of men. In our time, with the spread of new ideas and social relations, 

gender equality is increasingly becoming a priority, and women have again begun to play a unique role 

in public life. Therefore, the study of changes in women’s status is of great importance for countering 

gender inequality and is a scientific and theoretical prerequisite for creating the necessary conditions for 

building a sustainable future for all people. “UNESCO believes that all forms of gender-based 

discrimination are violations of human rights, as well as a major obstacle to the achievement 

of the 17 Sustainable Development Goals set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development1.” 

The UN classifies gender equality as a global issue on the agenda and an essential human rights, which 

"plays a key role in ensuring peace and harmony in society and the full realization of human potential based 

on sustainable development2." 

Tan Yong (2011) described the changing process of women’s status from the perspective of sexual 

morality in China. He believed that in today’s China, although women have obtained equal status with men 

in law, they still can’t obtain equal rights and status with men in morality in real life3. Ling Ge and Li Xiaoling 

(2010) mentioned the changes in women’s status in China’s four major periods and briefly described 

the reasons for the low social status of Chinese women4. Li Ruiyan (2016) studied the development and 

reasons of women’s family status in contemporary China. These studies have different perspectives, 

but the purpose is to reflect the development of society and the degree of social civilization by studying 

the changes in women’s status5. 

Pre Qin Period. 

During the period of the matrilineal tribal system, people were mainly engaged in picking fruits and 

making simple working tools. The natural virtues of women are fully exploited. Thanks to her outstanding 

indicators, a woman in this social activity has become a protagonist. People only know their mother, 

but they do not know their father. In the eyes of the ancients, the blood of a child is preserved only through 

the mother. In the ancient classics, it is often said that the saint was born with a sense of God from his 

mother. For example, in "ShangShu" (Section Yao) it is said when Yao was born with dragon feelings from 

his mother Qingdu6. It seems that the reproduction of races and the maintenance of clans are mainly owned 

by women, which gives women a higher status. During this period, women did not oppress men but had 

a certain degree of equality in status. For example, this is recorded in the "Historical Records" 

(by the historiographer Sima Qian): When a festival is held in the countryside, men and women sit together 

and stop to play games when they are half drunk. They are not punished for holding the opposite sex’s 

hand and are not forbidden to stare at others. Men and women can fall in love freely and pass on their 

Keepsake privately7. 

At the end of primitive society, with the emergence of private ownership, men’s innate advantages 

appeared. Men became the main force in the war. Captives taken by men in war became slaves, men themselves 

became slave owners and society entered a patriarchal period. At a later stage of the slave society, in order to 

consolidate and strengthen the dominant position of men, a number of patriarchal ethical convictions were 

formulated, and women’s status declined more comprehensively. Become the vassal of men. For example, 

in the “Book of Songs,” there are many works in which women are presented senselessly awaiting marriage8. 

These poems show that women have ceased to play the role of a social center, that a woman without a man is a 

failure in society (especially the sixty-ninth, seventy-second, one hundred twenty-fifth, and two hundred twenty-

sixth from the Book of Songs)9. The low status of women was formed with the advent of Confucianism. During 

the Zhou Dynasty, married women had a modest status, and the ability to maintain a marriage relationship 

depended on the likes and dislikes of the husband. If the husband wants to support his wife, then she is his 

vassal; if not, then the wife will be thrown out. 

 
1 UNESCO (2021). Priority – gender equality <https://ru.unesco.org/genderequality> (2021, April, 01). 
2 United Nations (2021). Global agenda issues. Gender equality  

<https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/> (2021, April, 01). 
3 谭永 (2011). 论我国传统性道德中女性的地位. 佳木斯教育学院学报, 38 (4), 377-380. 
4 凌革, 李潇玲 (2010). 浅析中国女性历史地位的变革. 学理论, 77-78. 
5 李瑞艳 (2016). 当代中国女性家庭地位的发展. 安阳工程学院学报, 83 (5), 38-30, 83. 
6 邓启铜 (2015). 尚书. 广东: 东南大学出版社. 
7 王长顺 (2009). 论司马迁《史记》文史张力的审美价值. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 3, 99-102. 
8 赵宏 (2006). 论《诗经》 女性形象的审美价值. 沈阳农业大学学报: 社会科学版, 8 (2), 386-389. 
9 李晓筠 (2010). 从《诗经》看周代女性的社会生活[J]. 泰安教育学院学报岱宗学刊, 4, 9-11. 
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Qin and Han dynasties. 

After the reform of Shang Yang, the ideology of legists prevailed in the Qin state, the supremacy of 

national interests was emphasized, and the traditions of etiquette and morality were relatively ignored. 

According to the Qin Dynasty family law, women can have equal status with their husbands in certain aspects. 

For example, a woman may kill an unfaithful husband, and a husband may be punished in the same way as a 

wife who beats her husband. 

The analysis of the studies (Xiang, 2003; Zhao 1996) shows that women in the Han Dynasty were 

relatively open-minded. The Confucian ethical doctrine of closing women was still in its infancy, and 

regardless of their superiority and inferiority by birth, the assigned talents during the reign of Wu were also 

an important feature of the ruling power. During the Han Dynasty, women could divorce by agreement, 

widows could remarry, and lovers could run away with their beloved. In Biography for Chaste women1, the 

status of women has improved, and they are considered intelligent, sophisticated, wise, chaste, and rational, 

well-versed in speech and ancient rhetoric. A biography is basically long and coherent rhetoric of women’s 

arguments and opinions. In the Eastern Han Dynasty and later, the issue of the lower social status of women 

emerged in the literary controversy of the time. Scholar Ban Zhao from the Eastern Han Dynasty wrote 

"Instructions for Women,"2 which lays down clearer requirements for women and their position in the family 

and society. Ban Zhao believes that women should prioritize helping their husbands and also formulates a set 

of codes of conduct that requires women to serve their husbands "carefully" and "submissively." 

It can be seen that in the first period of the heyday of feudal society – the Han dynasty, women had a 

certain social status, and love between men and women was relatively free, but in the end, it was a feudal 

society, and male power was absolute mainstream, and Confucianism was also repeatedly suppressed the 

status of women. 

Tang and Song dynasties. 

The Tang and Song dynasties were the most prosperous and open dynasties in the feudal dynasty of 

China and the highest peak of Chinese feudal society. Women in the Tang and Song dynasties had certain 

legal inheritance rights in family life. Women can be the head of the family, have a relatively independent 

economic status, and play a role in many areas of public life. From the female emperors who ascended the 

throne and ordered all over the world, to the female dignitaries who set up the shogunate and decided the 

prison, from the female talented men who wrote poems to the female artists who were good at orchestrating, 

singing, and dancing, and color arts, all showed the improvement of the dignity of women’s status. Women 

can not only ride horses in public places but also have more autonomy in marriage and divorce. 

During this period, a large number of literary works appeared with the participation of women as the 

main character. For example, "The Tale of Ying-Ying" (Yuan Zhen (779-831, Chinese Jedushi, writer and 

poet of the Tang era))3, "The Tale of the Beauty Li" (a work of the Tang Dynasty, by Bai Xingjian)4, 

"Biography of Ren "(Short story by Shen Jiji)5 and so on. In them, the female image is endowed with 

excellent qualities and rich female beauty. In the excellent chapters of the Tang Dynasty of this period, 

most female characters possess the following two characteristics: good looks and talent. In addition, they 

can also be an important driving force behind male success. For example, Ren seeks benefits for her 

husband Zheng Liu in Biography of Ren, and the heroine in The Tale of the Beauty Li helps her husband 

Zheng Sheng win the imperial exams. Since the beginning of the Mid-Tang Dynasty, female images 

in large numbers have transformed from negative to positive. It is also a literary reflection of the public 

acceptance of female images. 

In previous dynasties, the status of women in the Song dynasty was the highest. We can list some 

indicators that need to be measured and assessed, for example, women’s property rights, the right to divorce, 

the right to remarry, and so on. During the Song dynasty, the family was divided according to the customs 

and laws of that time, part of the property was given to the daughter. Pang Yuanying’s Tan Sou6 notes: 

Li originally married Cao xiucai (“xiucai” means degree in feudal China), but since the couple’s feelings 

were not in harmony, they divorced and Li remarried with a shilang named Cao (“shilang” means an official 

 
1 刘向 (2003). 列女传. 江苏: 江苏古籍出版社. 
2 沈时蓉, 刘莹. (2001). 中国传统女训的当代审视--以班昭《女诫》为例. 四川师范学院学报: 哲学社会科学版, 5. 
3胡激 (2005). 《莺莺传》中莺莺形象的时代性. 河海大学学报: 哲学社会科学版, 7 (3), 68-70. 
4唐桃 (2012). 阴差阳错造就的喜剧––白行简《李娃传》的女权主义批评. 曲靖师范学院学报, 31 (1), 53-56. 
5余芳, & 黄秋生 (2006). 《任氏传》的女性主义解读. 南昌大学学报: 人文社会科学版, 37 (2), 124-127. 
6庞元英 (1991). 谈薮. 北京：中华书局. 
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from personal protection of the emperor). Obviously, women at that time were not discriminated against 

due to divorce. Song Dynasty laws also protected the right of women to file for divorce. 

The Ming and Qing dynasties. 

The social customs of the Ming and Qing dynasties were the dirtiest and most obscene historical 

periods in Chinese feudal society. On the one hand, the ruling class vigorously advocated Cheng Zhu’s 

theory, even distorted it, which eventually led to disastrous consequences. Women’s foot binding began 

in the Southern Tang Dynasty when Li Yu was in power. After the middle of the Northern Song Dynasty, 

the worship of the "three-inch Golden Lotus" came into being. In the late Qing Dynasty, the idea 

of deformed women’s beauty with women’s small feet spread throughout the whole society. In the Ming 

and Qing Dynasties, the idea of chastity was highly advocated. Men could divorce their wives at will, 

but women could only endure it. At the same time, it is considered a great shame for women to be 

"divorced" and "out", and remarriage is "loss of chastity". Especially after entering the Qing Dynasty, 

the meaning of chastity became very narrow, and it seemed to become a religion. Not only the husband 

died and kept chastity, but also the woman had to be chaste if she didn’t marry him. Even if a woman was 

molested by a man, she wanted to die. In a word, a woman’s life is closely linked to chastity. If there is 

a slight change, she must die to fulfill her chastity. As a result, the worship of chaste women and martyrs 

is pushed to the extreme. 

During this period, "Dream in the Red Chamber", created by Cao Xueqin1, takes the initiative to break 

the traditional script, taking patriarchal culture as an object of criticism and returns the female image, female 

consciousness, and even the entire life of women who were "alienated" under the yoke of patriarchy, to the 

female standard, in order to unleash an innovative consciousness of a relatively independent category 

of women. Although the third girl, Tanchun, is the child of a concubine, she never despises herself. She has 

managerial skills and a keen understanding of social issues that are inferior to men. During the period that 

she took over from Wang Xifeng in running Jia’s mansion, she delved deeply into its shortcomings and 

formed a series of policy measures to promote the advantages and eliminate the shortcomings. The unique 

charm of the woman is also shown. Qingwen is a very unique maid who serves at Jia’s mansion. Although 

she was born a slave, she was never subservient; she is assertive, arrogant, and free from slavery; she strives 

for the truth, firmly believes in human equality, and preserves the dignity of the individual. 

Modern period. 

As economic activity expands beyond the family and becomes socialized, the hallmark of changing 

women’s lifestyles is that it no longer resembles traditional rural life, where work and activities are mainly 

limited to the family, but is driven by changes in daily life and labor. As a result, a woman’s life extends 

beyond the family, expanding to the entire society, to participation in economics and politics. Thus, a woman 

enters the social field, where men dominated in the past, and also breaks with the traditional role of the past, 

when women were isolated only in the family. Secondly, the sphere of women’s activities has expanded 

to a social scale, and they are no longer at home, they go beyond it and the concept of gender equality appears. 

Free interaction between men and women has also increased. The result is a model of the relationship between 

men and women and the concept of work roles, according to which men and women share participation 

in production, cooperate and complement each other. Their interdependence increases, arising from the joint 

maintenance of family life, and relationships in couples are built on the basis of mutual love and emotional 

comfort of both sexes, etc. 

Over the past decades, the status of women in the development of society has become significantly 

higher. Nevertheless, in modern China, the birth of a son is still considered more preferable to the birth 

of a daughter, and families usually want a boy. Especially in rural areas, it is believed that if a wife has given 

birth to a daughter, she should give birth until she gives birth to a boy. Many couples even have an abortion 

knowing that the wife is pregnant with a girl, or decide to ditch the girl at birth. Because many people think 

that boys are working hands, working members of their family. There is a saying among the people: 

"A married daughter is like splashed water." Unfortunately, this one still sounds like a verdict. 

However, Mo Yan, a contemporary writer, has many female images in his works to resist the harsh 

feudal ethics with his exaggerated behavior. For example, the female images described in his work "Big 

Breasts Wide Hips fat"2 are incompatible with three obediences and four virtues, feudal ethics, and so on. 

The eight children of Lu, the Shangguan in this article, were born to her uncle, a stranger, a quack, a bachelor, 

 
1 曹雪芹，高鹗 (1996). 红楼梦. 北京: 人民文学出版社. 
2 莫言 (2010). 丰乳肥臀. 北京: 北京十月文艺出版社. 
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a monk, four defeated soldiers, and a Swedish foreign minister. All her life, plus her husband, Shangguan Lu 

had a total of 11 men, all the children are in the affair. Many people think that Mo Yan’s work is a smear 

of the image of Chinese women, but Mo Yan thinks that the content of its description is to expose the feudal 

ethics, patriarchal society under the persecution of Chinese women’s personalized, intense reaction, they hate 

the feudal ethics, the pursuit of self-resistance. 

Dai Fenglian is a female figure depicted in Mo Yan’s Red Sorghum1. She is a typical old boudoir 

woman. At the age of sixteen, by order of her parents and through the mediation of a matchmaker, she must 

marry the only beloved son of a rich man suffering from leprosy. Not wanting to succumb to fate, 

Dai Fenglian was going to either kill her future husband or commit suicide. But on the way to the wedding, 

she fell in love with the bearer of the palanquin. Finally, Dai Fenglian approached the palanquin bearer 

in the sorghum field and ended her resistance to the feudal tradition. She said, “What is chastity? What is 

Integrity? What is good? What is evil? You never told me, I can only do this in accordance with my own 

ideas ... My body belongs to me, I am the mistress of myself, I am not afraid of sin, I am not afraid 

of punishment, I am not afraid to enter your eighteen steps of hell, I did everything I had to, and I am not 

afraid of anything. 

Conclusion. 

Our work has led us to conclude that all the events in the works of Mo Yan take place in our era, not 

far from the time in which we live. Although China has not yet fully achieved gender equality, more and 

more voices are being heard in support of it. Due to the change in the social structure, the division of labor, 

nowadays more than physical effort is required for the survival of people. The benefits of the physiological 

organization of men are getting weaker and weaker. In the family and even in society as a whole, strength 

now depends not only on gender. More and more girls are beginning to take responsibility for the main source 

of family income, which means that they have more opportunities to have a voice. The present study has only 

examined the changes in the process of women’s social status in Chinese history and its influence on literary 

works. Future studies on the current topic have therefore required the investigation of the advancement 

of science and technology when the physiology of men no longer offers advantages in production, social life, 

productivity, and look forward to achieving social equality between men and women. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ХАОТИЗАЦІЇ ПСИХОМІРНОСТІ СОЦІУМУ 

The aim of the article is to study the chaos and chaotic processes of society, which today are under 
the influence of global political, economic, environmental, socio-cultural turmoils and crises that 
encompassed the world in the first third of the New Millennium, become the subject of much 
interdisciplinary research. 
In this regard, the article presented the main philosophical meanings and senses contained 
in the concept of “chaos” in the mythological, religious and philosophical thought of the period 
of Antiquity and the Ancient World. In addition, the paper examines the evolution 
of interpretations and meanings of chaos, which lasted from ancient philosophical thought 
to modern postmodern philosophy. 
It was the first time a comprehensive study of the phenomenon of social chaos and chaotic 
processes of social reality, based on post-classical methodology, represented by synergetic and 
psychosynergetic studies of representatives of the philosophical and scientific Ukrainian 
synergetic school (I.S. Dobronravova, I.V. Yershova-Babenko, L D. Bevzenko, I.A. Donikova, and 
others). The idea of social chaos as a necessary element of the development of the social system 
was also developed, which leads to the destruction of the old structures of the social order and 
contributes to the formation of new ones. 
Thus, social systems from the standpoint of synergetics and psychosynergetics are open complex, 
self-organizing environments. The study concluded that the goals and objectives of research used 
in modern environmental philosophy (E.Moren, N. Talib, O.M. Knyazeva, etc.), which proposes the 
idea of human ecology and its psyche, social behavior and actions, and psychosynergetics, which 
is also focused on preserving the ecology of the human psyche, which is under the influence 
of chaotic mental and social realities, offering certain scientific techniques and developments 
for self-regulation. 
A new concept “chaotization of the psycho-dimensionality of society” has been put into scientific 
circulation, which reveals the role and influence of the social subject and his psyche 
on the processes of chaotic social reality in periods of social bifurcations (social conflicts, crises, 
revolutions). The meaning of the concept of “psycho-dimensionality of social reality” was clarified, 
which shows the importance of the psychological component of personality in its social dimension 
(communication, behavior, etc.). Thus, the growing role of society as a psycho-dimensional 
system/environment self-organizing in social chaos was revealed. 
Keywords: chaos, chaotization, psychosynergetics, psycho-dimensionality, self-organization 
society, philosophy. 

Постановка проблеми. Актуальність теми хаосу в сучасному соціально-гуманітарному знанні 

не викликає ніяких сумнівів, настільки очевидними є ті виклики, кризи і глобальні проблеми, з якими 

стикається сьогодні весь цивілізований світ. Але якщо в природничо-науковому знанні темі хаосу 
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присвячені численні дослідження і роботи, що подані у таких фундаментальних науках як 

математика, фізика, хімія, біологія тощо. То у соціально-гуманітарному знанні, в першу чергу 

в філософії та соціальній філософії, ще відчувається потреба у повному і всебічному вивченні 

феномена хаосу, в розвитку і удосконаленні теоретико-концептуальних моделей інтерпретації 

соціального хаосу і взаємодії з ним у різних сферах соціального, політичного, економічного і 

культурного життя. У соціально-філософському пізнанні актуальність досліджень хаосу набуває 

значущості в зв’язку з проблемою зміни і розвитку соціальних систем, які самоорганізуються, що 

розширює поле досліджень соціальної нестабільності і невизначеності, пропонує нові моделі 

соціального управління і прогнозування на підставі синергетичної методології. 

Мета дослідження. Важливість осмислення феномена хаосу і хаотизації соціальних процесів 

у сучасній соціально-філософській думці та їх недостатнє висвітлення зумовили постановку 

наукового завдання, а саме його мету – проаналізувати феномен соціального хаосу на підставі 

психосинергетичного підходу. Цей сучасний постнекласичний підхід розкриває можливості 

психосинергетики як нової дисципліни, сформованої на стику синергетики і психології, що дає нові 

перспективи для дослідження соціальних систем (особистість і суспільство) як психомірних 

систем/середовищ, що самоорганізуються. Також його застосування дозволяє поширити 

психосинергетичні методи дослідження на сферу соціальної філософії для вирішення проблем буття 

людини, екології її життєдіяльності у внутрішньо особистісному і соціальному вимірі, актуалізуючи 

питання її самореалізації, саморозвитку і самоорганізації. 

Виклад основного матеріалу. Для обґрунтування теоретичних засад хаотизації соціуму, перш 

за все, слід визначити що таке хаос, які процеси та явища є хаотичними і з чого починається процес 

хаотизації. Основні смисли хаосу як явища та поняття були розкриті у філософському знанні, починаючи 

з періоду античної філософської думки і закінчуючи сучасними постмодернистськими концепціями, 

пов’язаними як з самим поняттям хаосу, так із похідним від нього поняттям «хаосмос»1. Крім того, 

існують також міфологічні і релігійні витоки формування поняття хаосу, оскільки на них спиралась 

антична філософська думка, по-різному їх інтерпретуючи. У поета Гесіода, який першим ввів це поняття, 

хаос трактується як первинна безодня, перший стан існування світу, який немає впорядкування і 

визначеності2. Виходячи з порівняння гесіодовської думки і інших міфологічних тверджень про 

походження світу, які присутні у китайській, давньоєгипетській, вавілоно-шумерській, фінікійській та 

інших міфологіях, можна побачити деякі спільні моменти3. А саме поняття хаосу завжди пов’язано 

з утворення світу, тобто воно уявляється як первісний стан речей до появи визначеності і оформленності 

світу як космосу. Навколишній світ (космос) утворюється або в результаті космічної боротьби сил хаосу 

з іншими силами, або переходу від хаосу до космосу на підставі дій різноманітних богів. 

Філософські тлумачення хаосу з’являються у класичній філософській думці – Платона і 

Арістотеля, які визначають його по-різному, а також у Зенона, засновника стоїцизму, який 

інтерпретує хаос як «воду», або «вологу», повертаючись до деяких інтерпретацій хаосу, що були 

присутні у орфіків і ранніх філософів4. Наступні інтерпретації хаосу у період пізньої античності або 

продовжують традицію Арістотеля і визначають хаос як щось, необмежене: простір (Секст Емпірик), 

або час (Марк Аврелій). Інші за основу беруть Зенона і певною мірою Платона, для яких хаос – 

це життєутворююча матерія, що підживлює існування світу5. 

Таким чином, антична філософська думка повністю відходить від будь-яких міфологічних 

образів Хаосу (як наприклад, у Гесіода «похмура, темна безодня») і тлумачить його посилаючись 

на певні філософські аргументи, які вважають хаос необхідною складовою світу або з точки зору 

простору (порожнеча, що вміщує речі світу), або як елемент, речовина, що дає життя для космосу 

і утворення речей6. 

 
1 Грицанов, А. (2007). Хаосмос. Постмодернизм. Новейший философский словарь. Минск: Современный 

литератор, 815 
2 Рожанский, И.Д. (1972). Анаксагор. У истоков античной науки. Москва: Мысль, 43. 
3 Єршова-Бабенко, І. В., Селіверстова, Г. (2021). «Зв’язок часів» крізь призму поняття «хаос» 

в давньокитайській міфології і соціальній філософії XXI ст. Norwegian Journal of development of the International 

Science, 64, 53-54. 
4 Лебедев, А. В. (1989). Фрагменты ранних греческих философов. Москва: Наука, 1, 48. 
5 Токарев, С. А. (ред.) (1980). Хаос. Мифы народов мира: Энциклопедия. Электронное издание. Москва: 

Советская Энциклопедия, 2, 580. 
6 Селіверстова, Г.С. (2021). Хаос як предмет соціальної філософії: дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук. Одеса: ППНУ ім.К.Д. Ушинського, 30. 
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Найбільш актуальним філософським концептом хаос стає у сучасній філософській думці – 

у філософії постмодернізму, в якій утворюється допоміжний концепт «хаосмос», що поєднує поняття 

хаосу і космосу на противагу класичній філософії, яка їх протиставляла. Відштовхуючись від 

розуміння хаосу як безладу і невизначеності, філософи-постмодерністи між тим бачать його як 

нескінчений «резервуар можливостей», тобто хаос інтерпретується ними як творча потенційна сила, 

що здатна руйнувати усталені структури (смисли) і утворювати нові (структури) смисли. Отже, хаос 

є інструментом оновлення світу, символом можливості, або навіть необхідності запровадження 

нового порядку. Тому саме у постмодернізмі виникає концепт «хаосмос», що поєднує обидві 

інтенції – одночасного руйнування і побудови нового. Тому що хаос надихає на творчість, стимулює 

розвиток, дає місце для випадковості й невизначеності. 

Поза тим, сучасні наукові теорії у математиці, фізиці, біології та в інших природничих науках 

певним чином вплинули на соціально-гуманітарне знання, започаткувавши вивчення феномену хаосу 

і процесів хаотизації. Перше за все, це стосується теорії так званого «динамічного» (детермінованого) 

хаосу, яка почала формуватись у фізиці та математиці у 60-70рр. минулого сторіччя. Першим, хто 

запропонував математичну модель хаосу на прикладі дослідження атмосферних потоків був 

американський математик Е. Лоренц, який визначив основну характеристику процесів хаотизації 

явищ природи: для них є характерною зміна початкових умов під впливом незначних факторів 

(впливів). Він також сформулював так звану метафору «метелика», яка демонструє зв’язок між 

слабким впливом (незначною подією) на рух системи і її відхиленим від початкових умов (вагомими 

наслідками), яка набула широкого розповсюдження у соціально-гуманітарних дослідженнях, і навіть 

у мистецтві1. Математичною моделлю хаотичних процесів стали «дивні атрактори», які утворювали 

певні геометричні структури (фрактали), які мали самоподібну форму. Дослідженню фракталів 

присвячена фрактальна геометрія, яка була запропонована французським математиком 

Б. Мальденбродом2. 

З іншого боку, у хімії на прикладі реакції Белоусова-Жаботинського, «хімічного годинника» 

почали вивчати процеси самоорганізації (коливань), які виникали виключно при особливому режимі 

функціонування системи – хаотичному. У фізиці (теорії динамічних систем) було встановлено, що 

рух динамічних систем при певних умовах виходить за рамки класичних уявлень і стає хаотичним, 

демонструючи складний порядок. Ці наукові факти дозволили І.Р. Пригожину створити теорію 

«дисипативних структур», тобто структур які утворюються в будь-якій системі при входження її 

у хаотичний режим3. 

Таким чином, розвиток наукових досліджень хаосу у природознавстві у другій половині XX ст. 

мав суттєвий внесок у розвиток наукових теорії хаосу (теорії динамічного хаосу), а також створення 

різних математичних моделей хаотизації будь-яких природних явищ. Однак різні галузеві 

дослідження хаосу спирались на специфіку тих чи інших природних об’єктів і тому визначення хаосу 

як цілісного феномену стало можливим тільки у синергетиці Г. Хакена і теорії дисипативних структур 

І.Р. Пригожіна4. 

Сьогодні вже є очевидним, що синергетика як науково дослідницька програма дозволяє вивчати 

неорганізовані, хаотичні аспекти різних видів реальностей, крім природної, а саме: соціокультурної, 

психічної, історичної та інших. Оскільки вона допомагає описувати, спираючись на певний 

теоретико-методологічний інструментарій, виникнення і формування складних цілісностей, а також 

фаз переходу складних відкритих систем, що саморозвиваються, від одного стану до іншого. Серед 

цілей і завдань, що стояли перед синергетикою першорядним було вивчення процесів самоорганізації 

в складних відкритих системах. Спочатку такі системи були знайдені до серед природних і технічних 

об’єктів, а зараз мова йде і про соціальні, або, точніше, «антропо-соціо-культурні системи»5. У зв’язку 

 
1 Lorenz, E.N. (1972). Predictability: does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?  

139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science (29 Dec 1972), in Essence 

of Chaos. Appendix 1, 181. 
2 Maldenbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: H. Freeman and Co, 460. 
3 Николис, Г., Пригожин, И. (1979). Самоорганизация в неравновесных системах: от диссипативных структур 

к упорядоченности через флуктуации. Москва: Мир, 512. 
4 Хакен, Г. (1980). Синергетика. Москва: Мир, 405. 
5 Астафьева, О. Н., Добронравова, И. С. (2009). Социокультурная синергетика в России и Украине: предметная 

область, история и перспективы. Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография. 

Санкт-Петербург: Мiръ, 634-635. 
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з цим впровадження синергетики в область соціально-гуманітарного знання мало важливе значення, 

в першу чергу, завдяки її теоретико-методологічного потенціалу, який виявився корисним для 

вивчення соціальних явищ і процесів. Але й також у зв’язку з появою і розвитком нового нелінійного 

мислення, яке засноване на поняттях «самоорганізація», «хаос», «біфуркація», «флуктуація», 

«атрактор», тощо. 

Засновники двох провідних шкіл синергетики І.Р. Пригожин і Г. Хакен визнавали необхідність 

розширення синергетичних досліджень на область соціально-гуманітарних наук. В теперішній час, 

на початку XXI ст., соціальна / соціокультурна синергетика охоплює широке коло процесів і явищ 

соціально-культурного життя, до яких відносять: явища самоорганізації і динаміки соціокультурних 

систем (В.В. Васількова, О.Н. Астаф’ева, Л.Д. Бевзенко, В.С. Капустін, І.М. Предборська і ін.); 

процеси історичної динаміки і цивілізаційних криз (Н.Н. Мещерякова, Л.Й. Бородкін, А.В. Коротаєв, 

А.П. Назаретян, А.В. Халаспіс і ін.); процеси історичної динаміки культури (М.С. Каган, 

В.П. Бранський, А. Свідзинський, І.А. Донікова); явища і процеси соціальної трансформації, 

управління і самоврядування соціальних систем (В.Л. Романов, Д.С. Чернавський, М.С. Дмитрієва, 

Л.Д. Бевзенко та ін.) та інші1. Крім того, розширення синергетичних досліджень торкнулося таких 

галузей знання як психологія, що призвело до формування нового напрямку досліджень – 

психосинергетика – (І.В. Ершова-Бабенко, Д. Козобродова), педагогічна синергетика – у філософії 

освіти і педагогіці (В. Кремень, Л. Горбунова, В.С. Лутай, Н.В. Кочубей, О.В. Семенова та ін.), 

когнітологія (М. Нестерова), тощо. 

В області соціальної філософії і соціальних наук розвиток синергетичної парадигми ґрунтується 

на вивченні співвідношення процесів соціального порядку і хаосу, які є центральними темами в теорії 

соціальної самоорганізації. Їх з’єднання означає, що в соціальному розвитку того чи іншого 

суспільства відбувається періодична зміна станів соціального хаосу (дез-організації) і соціального 

порядку (організації). Цей циклічний процес може мати різний характер, але для суспільства як 

відкритої складної системи, що саморозвивається, він буде закономірним. 

В українській філософській думці однієй з перших робіт, в яких висвітлювалася синергетика як 

загальнонаукова дослідницька програма, була робота І.С. Добронравової «Синергетика: становлення 

нелінійного мислення»2. Багато в чому під впливом цієї піонерської роботи в Україні почалося 

широке застосування синергетичної методології в області соціально-гуманітарного знання. Наукова 

монографія І.В. Єршової-Бабенко «Методологія дослідження психіки як синергетичного об’єкту»3 

продемонструвала, що система людської психіки може бути розглянута як нелінійна складна система, 

що самоорганізується. 

Сучасний світ представлений різними типами соціально-культурних систем, які потребують 

для дослідження нових епістемологічних принципів, нової постнекласичної методології, що 

орієнтується на нелінійне мислення і бачення процесів розвитку і співіснування соціальних систем. 

Отже, в сучасному соціально-філософському знанні необхідною стає синергетична методологія, яка 

дозволяє перехід від традиційного розуміння буття як сталого, вже сформованого і упорядкованого 

до буття-становлення, до взаємного співіснування нового і старого, до дослідження процесуальності, 

невизначеності, нестійкості. Тому у науковий лексикон соціального знання входять такі поняття як 

«соціальний хаос», «соціальний порядок», «соціальна самоорганізація», «соціальні атрактори», 

«флуктуації», і багато інших. Таким чином, в рамках синергетичного бачення соціальної реальності 

проблема «соціального хаосу» находить своє вираження і осмислення4. 

Незважаючи на те, що проблема соціального хаосу і порядку не є зовсім новою у соціально-

філософській думці, слід зазначати, що вона тривалий час виглядала як проблема подолання 

соціального хаосу і затвердження соціального порядку. Англійський філософ Т. Гоббс запропонував 

модель, яка стала класичною і розвивалась досить довгий час у європейській соціально-філософській 

думці. Він винайшов як позбутися загального хаосу – «війни усіх проти усіх» – на підставі подолання 

індивідуальної свободи, тобто за рахунок укладення «суспільного договору», в якому держава 

 
1 Селіверстова, Г.С. (2021). Хаос як предмет соціальної філософії: дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук. Одеса: ППНУ ім.К.Д. Ушинського, 63. 
2 Добронравова, И. С. (1990). Синергетика: становление нелинейного мышления. Киев: Либiдь, 149. 
3 Ершова-Бабенко, И. В. (1992). Методология исследования психики как синергетического объекта. Одесса: 

ОДЭКОМ, 124. 
4 Бевзенко, Л. Д. (2002). Социальная самоорганизация Синергетическая парадигма: возможности социальных 

интерпретаций. Киев: Институт социологии НАН Украины, 14-15. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 111 

утверджується як єдиний керуючий центр, який створює і підтримує соціальний порядок. У філософів 

XVIII-XIX ст. і класиків соціологічної думки (О. Конт, Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс та ін.) 

гоббсова модель отримала подальший розвиток. Тільки у XX ст. американський соціолог Т. Парсонс, 

підкреслюючи важливість рішення Гоббса для становлення соціального порядку, тим не менш, 

вважав його непереконливим, через його недовговічність і можливість повернення до вихідного стану 

хаосу. Тому робилися спроби її вирішення в рамках посткласичних соціальних теорій П. Бурдʼє, 

А. Гіденса, П. Бергера, Т.Лукмана і інших. Акцент в цих дослідженнях перемістився з пошуку 

стабільних і незмінних структур на дослідження людських дій, тобто з вивчення нерухомих елементів 

соціального життя на динамічні аспекти функціонування суспільства. Це призвело до нової 

інтерпретації самого поняття суспільство – по-перше, воно стало розглядатися з точки зору, такого, 

в якому постійно відбуваються зміни. По-друге, причини цих змін визначаються як активність 

соціальних індивідів, які створюють різні конфігурації соціальних структур, що також змінюються 

у часі. Отже, сучасні соціальні теорії роблять акцент на мінливості, плинності суспільства (З.Бауман), 

його структуризації (А. Гідденс), і тощо. 

Введення синергетики як теорії самоорганізації стало значущим для сучасної соціальної теорії, 

оскільки в ній пропонується новий погляд на проблему соціального порядку, виходячи 

з фундаментального положення про єдність і нерозривність порядку і хаосу. Ця нерозривність стає 

можливою на основі нового розуміння «соціального хаосу»: 1). соціальний хаос відрізняється 

від безладу, він є порядком, але складним і чутливим1; 2). соціальний хаос – це не будь-яка 

аморфність, невизначеність. Навпаки, виявляються його найрізноманітніші особливості, специфічні 

характеристики; 3). соціальний хаос – закономірний, природний стан, типовий для усіх соціальних 

систем, який періодично наздоганяє систему, і ця неминучість робить його швидше правилом, ніж 

винятком2. Таким чином, сьогодні на підставі синергетичного підходу розглядається роль 

соціального хаосу як основного елементу необхідного для упорядкування і розвитку соціальної 

системи (В. Бранський, В.В. Василькова, Л.Д. Бевзенко, та інші). Тобто соціальний хаос виконує 

функцію «киплячого котла», в якому «дозрівають» нові соціальні структури, що виводять соціальну 

систему (суспільство) на нову сходинку розвитку. У вітчизняній соціально-філософській думці 

проблема соціального хаосу вперше досліджувалась у роботі Н. Омельченко3, яка вважає, що 

соціальний хаос є особливим станом складної нелінійної соціальної системи, яке відображає 

домінування процесів дезорганізації над процесами організації, і тому він є невід’ємною складовою 

розвитку соціальної системи. 

Отже, у сучасній думці під впливом синергетичних ідей вважається, що ідея «соціального 

становлення» є основною для характеристики розвитку людського суспільства в цілому. Вона є 

складовою частиною концепції ко-еволюції суспільства і природи, або універсального еволюціонізму, 

яке в рамках синергетичного світобачення, запропоновали у 1990-х рр. минулого століття 

М.М. Мойсеєв і С.П. Курдюмов. Останній вважав, що можливо побудувати глобальну теорію 

«еволюційної динаміки», засадничі положення якої дозволяють зробити глобальне культурно-

історичне моделювання, що вивчає певні періоди у розвитку світової історії і культури. Але якщо 

моделі глобального моделювання за допомогою математичних методів, що впроваджуються 

у соціально-історичне дослідження ще не є досить поширеними у сучасній науці, то теорія соціальної 

самоорганізації, яка допомагає дослідити процеси соціальних змін на рівні певного суспільства вже 

існують і активно розробляються4. 

Ряд вітчизняних дослідників висунули теоретико-методологічні концепції присвячені проблемі 

самоорганізації у сучасному суспільстві, пов’язані з вивченням як природи і суті самоорганізації, так 

і механізмів її формування. До їх числа відносяться роботи І.С. Добронравової, І.М. Предборської, 

Л.Д. Бевзенко, І.А. Донікової та інших. У концепції соціальної самоорганізації, запропонованої 

І. Доніковою, акцент при вивченні явища самоорганізації соціальних систем робиться на культурі як 

на складної системі, що саморозвивається. В її концепції культура постає одним з основних засобів 

самоорганізації буття людини, який проявляється у соціальній реальності, тому культурогенез 

 
1 Ласло, Э. (1995). Век бифуркации: постижение изменяющегося мира. Путь, 1, 4. 
2 Бачинин, В.А. (2003). Социология. Харьков: Консум, 540. 
3 Омельченко, Н. (2006). Феномен соціального хаосу: філософський аналіз: автореферат на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук. Запоріжжя: ЗНУ, 20. 
4 Князева, Е. Н., Курдюмов, С. П. (2002). Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 

темпомиры. Санкт-Петербург: Алтейя, 414. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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є також і антропо-соціогенезом. Культура стає «захисним шаром» людського буття у тому сенсі, 

що свідомість людини як нелінійна складна система дозволяє направляти людську активність 

на творчість, дозволяє здійснювати вибір стратегій та інновацій, що перетворюють соціальну 

дійсність. Тобто, створюючи необхідні умови для реалізації творчої діяльності людини, культура 

дозволяє нейтралізувати будь-які негативні руйнівні інтенції людської свідомості, тобто перетворити 

«соціальний хаос» в «культурний космос», сприяючи самореалізації людини1. На нашу думку, 

ці положення про людину як частину єдиного самоорганізованого світу і її культуротворчої ролі 

у процесах соціальної саморганізаціі, що відмічені у концепції І. Донікової, дозволяють не тільки 

акцентувати увагу на несвідомих, емоційних складових соціальних процесів, але також представити 

процеси соціальної самоорганізації в повноті людської особистості тобто як єдність її біопсихічної 

і соціальної природи. 

Тому в рамках теорії соціальної самоорганізації важливий акспект належить багатовимірності 

людини як соціального суб’єкта, який бере участь процесах самоорганізації, здійснюючи соціальний 

вибір, що суттєво впливає на розвиток соціальної системи. Отже, вивчення багатовимірності людини 

дозволяє розширити коло підходів і дисциплин, що можуть бути задіяними для дослідження процесів 

самоорганізації і хаотизації соціальної реальности. З нашої точки зору, важливим здається 

психологічний аспект, оскільки психосинергетика як дисципліна, що виникла на стику синергетики 

і психології, дозволює виявити нові грані і питання самоорганізації як на рівні соціальної системи 

в цілому, та к і на індивідуальному рівня соціального суб’єкта. 

Концепція «психомірного середовища/системи» була запропонована у психосинергетиці 

проф. І.В. Єршовою-Бабенко в результаті досліджень психіки як синергетичного об’екту2. У різних 

наукових роботах вона довела, що особистість людини слід розглядати як складне 

середовище/систему, що само організується. У різних роботах І. Єршова-Бабенко пропонує нову 

теоретико-пізнавальну модель психічного, яка дозволяє представити про психіку як гіперсистему, що 

поєднує свідомість, мозок і власне психічні процеси як нелінійну цілісність3. Це означає, що з позицій 

психосинергетики стає можливим вирішувати багато питань, пов’язаних з пізнавальною, творчою, 

культурною та іншими видами діяльності людини. 

В статті пропонується поняття «хаотизація психомірності соціму», яке виражає процеси 

хаотизації, які починаються на рівні індивіда як соціального суб’єкта, що має незадоволені соціальні 

очікування, тобто він не може вирішити нагальні питання свого буття в соціумі. Якщо кількість таких 

суб’єктів і соціальних груп зростає, то утворюється соціальний простір, в якому накопичується 

соціальна енергія і зростає хаотизація, що потребує певного виходу у різні форми соціального 

протесту. Ці форми так чи інакше створюють умови для соціальних змін, які можуть проходити 

поступово або якщо криза наростає у вигляді соціальної «революції», тобто занурення суспільства 

у соціальний хаос, в якому вирішальну роль вже відіграють самоорганізаційні механізми, 

за допомогою яких в суспільстві виникає новий порядок. 

Таким чином, розвиток соціуму обумовлюється свідомою діяльністю людей, що вказує 

на «психомірність» як на суттєву характеристику соціальної системи. Саме суб’єкт у ході своєї діяльності 

будує нові соціальні структури, змінюючи соціальну систему. Однак головним питанням у процесах 

соціальних змін і соціальних біфуркацій залишається питання як саме соціальний суб’єкт здатен впливати 

на хід розвитку суспільства, брати участь у побудові нових соціальних структур та інше. 

Слід зауважити, що саме у сучасному «мережевому суспільстві», яке утворилось за допомогою 

комп’ютерних технологій, Інтернету виникають найбільш сприятливі умови для встановлення 

різноманітних соціальних зв’язків і відносин, які можуть бути задіяні і використані у моменти 

самоорганізації суспільства у періоди соціального хаосу і нестабільності. Мережеве суспільство має 

певну низьку переваг, порівнюючи його з традиційним, і перш за все, ці переваги торкаються питання 

свободи особистості, її самореалізації, самоорганізації. Тому можна казати про виникнення певного 

типу соціального суб’єкта у мережевому суспільстві, а саме «суб’єкта-атрактора», тобто особистості, 

яка формує певні локальні центри та має локальний вплив на інших. Формування такої особистості 

 
1 Донникова, И. (2011). Культурогенная сущность социальной саморганизации. Одесса: Печатный дом, 280. 
2 Ершова-Бабенко, И. В. (2015). Психосинергетика. Херсон: Гринь Д.С., 37-41. 
3 Ершова-Бабенко, И. В. (2019). Гипертеория “brain-psyche-mind/conciousness” постнеклассическое общее решение 

проблемы и методология исследования психомерности. Norwegian Journal of Development of the International 

Science, 29 (3), 45-50; Ершова-Бабенко, И. В. (2020). Психосинергетика: методологический статус, теория 

и практика. юбилейный сборник научных трудов профессора И. В. Ершовой-Бабенко. Одесса: Фенікс, 256. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 113 

залежить, однак не тільки від зовнішних впливів, тобто від умов, які створені у мережевому 

суспільстві, але й внутрішних чинників, психічної складової, яка в умовах хаосу і нестабільності 

набуває нового сенсу і значення. 

З іншого боку, активність людини і її здатність до самоорганізації і саморозвитку розглядається 

сьогодні у сучасному екологічному підходу у філософії. Завдяки екології людини як нового напрямку 

сучасної філософії піднімаються такі питання як екологія психіки людини, її взаємовідносини 

з оточуючим середовищем, її соціальна поведінка і дії у суспільстві та інше. Основою для цього 

філософського напрямку були ідеї німецького вченого, зоолога XXст. Я. фон Ікскюля, що були 

виражені у його концепті «Umwelt»1. Цей концепт, який виник на підставі його спостережень 

за тваринами, використовувався ним також для опису людського існування, яке є залежним від 

найближчого оточуючого людину середовища. Тобто людина здатна побудувати власний Umwelt, 

виходячи з особливостей своєї психічної організації і соціального оточення. У психосинергетиці 

поняття Umwelt можно порівняти з поняттям «психомірності» та «психомірної системи/середовища», 

оскільки ці концепти описують існування людини в якості складної цілісності, що поєднує тілесні, 

емоційні, енергетичні, когнитивні і соціальні аспекти людського існування. Тому як поняття Umwelt, 

так само і концепт «психомірності» ставлять питання про взаємовідносини людини і соціального 

середовища як проблеми екологічні і соціальні. 

Крім того, до «екологічної філософії» відносять теорію «екології дії» Е. Морена2, концепцію 

«антікрихкості» Н. Талеба3, теорію енактивізму та комунікації О. Князевої4 ті інші. Всі ці філософські 

ідеї орієнтовані на пошук нових засад для формування нових взаємовідносин людини, природи і 

соціуму, які сприятимуть як збереженню природного світу, так і встановленню нових відносин між 

людиною і соціальним середовищем, які мають гармонічний, екологічний вимір. Тому 

психосинергетика сьогодні не є лише складовою частиною психологічного знання, але й вона має 

широке теоретичне і практичне значення. Психосинергетичні стратегії у вигляді практичних 

розробок, методик, тощо, які використовуються для подолання хаосу на особистісному рівні мають 

у сучасному суспільстві широкі перспективи і важливе значення. 

Оскільки сьогодні як ніколи раніше зростає необхідність «психологічного» оснащення 

особистості, яке полягає у вміннях і навичках, що сприяють самозбереженню власного «психомірного 

середовища» (Umwelt), вміння орієнтуватися в умовах невизначеності, непередбачуваності і 

транзитивності світу. Таким чином, психосинергетичні стратегії органічно входять у сучасний 

соціальний дискурс (теорію соціальної самоорганізації), оскільки відкривають нові можливості і 

перспективи для розвитку самоорганізації особистості як складного психомірного 

середовища/системи, що самоорганізується в умовах соціального хаосу і соціальних трансформацій. 

Висновки 

Здійснивши аналіз філософської і соціально-філософської літератури, було розкрито нове 

значення психосинергетики у соціальному знанні, яке ґрунтується на твердженні, що психічна 

діяльність особистості, яка є складною психомірною системою/середовищем утворює разом 

з суспільством, яке є також психомірною системою «нелінійну складну цілісність» (І.В. Єршова-

Бабенко). Ця модель «нелінійної цілісності» представлена у психосинергетиці як нова модель «ціле-в-

цілому», або «ціле в цілому». В психосинергетиці базовим є постнекласичне визначення психіки: 

психіка є складною гіперсистемою з фазовою структурою і міжфазовими переходами. Завдяки цьому 

взаємовідносини і взаємодія між особистістю і суспільством, які особливо важливими стають у періоди 

соціального хаосу, набувають нового психологічного виміру. Тому доречним виглядає запровадження 

в роботі нового поняття «хаотизація психомірності соціуму», яке показує, що особистість як складна 

психомірна система, що самоорганізується, здатна долати кризові моменти у суспільстві шляхом 

власної самоорганізації. Отже, процеси соціальної самоорганізації у суспільстві як складній нелінійній 

соціальній системі спираються на особистість і її власну здатність до самоорганізації. 

 
1 Князева, Е. Н. (2015). Понятие “Umwelt” Якоба фон Икскюля и его значимость для современной эпистемологии. 

Вопросы философии <http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=52>  

(2021, серпень, 30). 
2 Морен, Э. (2013). Образование в будущем: Семь неотложных задач. Синергетика. Антология. Санкт-Петербург: 

Центр гуманитарных инициатив, 247-322. 
3 Талеб, Н. Н. (2017). Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус. 
4 Князева, Е. Н. (2014). Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. Санкт-Петербург: 

Центр гуманитарных инициатив, 352. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC


ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 114 

References: 

1. Astafeva, O. N., Dobronravova, I. S. (2009). Sotsiokulturnaya sinergetika v Rossii i Ukraine: predmetnaya oblast, 

istoriya i perspektivy [Sociocultural synergetics in Russia and Ukraine: subject area, history and prospects]. 

Postneklassika: filosofiya, nauka, kultura [Post-nonclassics: philosophy, science, culture]. St. Petersburg: 

Mir. [in Russian]. 

2. Bachinin, V. A. (2003). Sotsiologiya [Sociology]. Kharkov: Konsum. [in Russian]. 

3. Bevzenko, L. D. (2002). Sotsialnaya samoorganizatsiya Sinergeticheskaya paradigma: vozmozhnosti sotsialnykh 

interpretatsii [Social Self-Organization Synergetic Paradigm: Possibilities of Social Interpretations]. Kyiv: Institut 

sotsiologii NAN Ukrainy. [in Russian]. 

4. Gritsanov, A. (2007). Khaosmos. Postmodernizm [Chaosmos. Postmodernism]. Noveishii filosofskii slovar 

[The latest philosophical dictionary]. Minsk: Sovremennyi literator. [in Russian]. 

5. Dobronravova, I. S. (1990). Sinergetika: stanovlenie nelineinogo myshleniya [Synergetics: the formation  

of non-linear thinking]. Kyiv: Libid. [in Russian]. 

6. Donnikova, I. (2011). Kulturogennaya sushchnost sotsialnoi samorganizatsii [Cultural essence of social  

self-organization]. Odessa: Pechatnyi dom. [in Russian]. 

7. Ershova-Babenko, I. V. (1992). Metodologiya issledovaniya psikhiki kak sinergeticheskogo obekta [Methodology 

for the study of the psyche as a synergistic object]. Odessa: Odekom. [in Russian]. 

8. Ershova-Babenko, I. V. (2015). Psikhosinergetika [Psychosynergetics]. Kherson: Grin, D.S.”, 488, [in Russian]. 

9. Ershova-Babenko, I. V. (2019). Giperteoriya “brain-psyche-mind/conciousness” postneklassicheskoe obshchee 

reshenie problemy i metodologiya issledovaniya psikhomernosti [Hypertheory "brown-psyche-mind / conciusness" 

post-nonclassical general solution to the problem and the methodology of the study of psycho-dimensionality]. 

Norwegian Journal of Development of the International Science, 29 (3), 45-50, [in Russian]. 

10. Ershova-Babenko, I. V. (2020). Psikhosinergetika: metodologicheskii status, teoriya i praktika. yubilejnyj sbornik 

nauchnykh trudov professora I. V. Ershovoj-Babenko [Psychosynergetics: methodological status, theory and 

practice. jubilee collection of scientific works of Professor I. V. Ershova-Babenko]. Odessa: Fenіks.  

[in Russian]. 

11. Еrshova-Babenko, І. V., Selіverstova, G. (2021). «Zvyazok chasіv» krіz prizmu ponyattya «khaos» 

v davnokitaiskіi mіfologіi і sotsіalnіj fіlosofії XXI st ["Connection of times" through the prism of the concept 

of "chaos" in ancient Chinese mythology and social philosophy of the XXI century]. Norwegian Journal 

of development of the International Science, 64, 53-58. [in Ukrainian]. 

12. Knyazeva, E. N., Kurdyumov, S. P. (2002). Osnovaniya sinergetiki. Rezhimy s obostreniem, samoorganizatsiya, 

tempomiry [Foundations of synergetics. Exacerbation modes, self-organization, tempomir]. St. Petersburg: 

Aleteiya. [in Russian]. 

13. Knyazeva, E. N. (2014). Enaktivizm: novaya forma konstruktivizma v epistemologii [Enactivism: A New Form 

of Constructivism in Epistemology]. St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ. [in Russian]. 

14. Knyazeva, E. N. (2015). Ponyatie “Umwelt” Yakoba fon Ikskyulya i ego znachimost’ dlya sovremennoi 

epistemologii [The concept of "Umwelt" by Jacob von Uexkyl and its significance for modern epistemology]. 

Voprosy filosofii [Philosophy questions] 

<http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=52>. [in Russian]. 

15. Laslo, E. (1995). Vek bifurkatsii: postizhenie izmenyayushchegosya mira [The Age of Bifurcation: 

Comprehension of the Changing World]. Put [Way], 1, 3-129, [in Russian]. 

16. Lebedev, A. V. (1989). Fragmenty rannikh grecheskikh filosofov [Fragments of early Greek philosophers]. 

Mjscow: Nauka. [in Russian]. 

17. Tokarev, S. A. (ed.) (1980). Khaos. Mify narodov mira [Chaos. Myths of the peoples of the world]. Entsiklopediya 

[Encyclopedia]. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 2, 579-581. [in Russian]. 

18. Moren, E. (2013). Obrazovanie v budushchem: Sem’ neotlozhnykh zadach [Education for the Future: Seven 

Imperatives]. Sinergetika. Antologiya [Synergetics. Anthology]. St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 

247-322. [in Russian]. 

19. Nikolis, G., Prigozhin, I. (1979). Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh: ot dissipativnykh struktur 

k uporyadochennosti cherez fluktuatsii [Self-organization in nonequilibrium systems: from dissipative structures 

to ordering through fluctuations]. Moscow: Mir. [in Russian]. 

20. Omelchenko, N. (2006). Fenomen sotsіalnogo khaosu: fіlosofskii analіz [The phenomenon of social chaos: 

a philosophical analysis]: avtoreferat na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata fіlosofskikh nauk [abstract 

for the degree of candidate of philosophical sciences]. Zaporіzhzhya: ZNU. [in Russian]. 

21. Rozhanskii, I. D. (1972). Anaksagor. U istokov antichnoi nauki [Anaxagoras. At the origins of ancient science]. 

Moscow: Mysl. [in Russian]. 

22. Selіverstova, G. S. (2021). Khaos yak predmet sotsialnoyi filosofiyi [Chaos as a subject of social philosophy]: 

dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata filosofskykh nauk [the dissertation on competition 

of a scientific degree of the candidate of philosophical sciences]. Odesa: PPNU іm.K.D. Ushins’kogo, 185, 

[in Ukrainian]. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 115 

23. Taleb, N. N. (2017). Antikhrupkost. Kak izvlech vygodu iz khaosa [Antifragility. How to capitalize on the chaos]. 

Moscow: KoLibri, Azbuka-Attikus. [in Russian]. 

24. Khaken, G. (1980). Sinergetika [Synergetics]. Moscow: Mir. [in Russian]. 

25. Lorenz, E. N. (1972). Predictability: does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas? 139th 

Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science (29 Dec 1972), in Essence of Chaos. 

Appendix 1, 181, [in English]. 

26. Maldenbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: Freeman W.H. and Co. [in English]. 

  



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 116 

PHILOSOPHY OF EDUCATION 

DOI: 10.46340/ephd.2021.7.3.15 

Liudmyla Shvydun 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7286-8103 
Dnipro Academy of Continuing Education, Ukraine 

PECULIARITIES OF EDUCATIONAL MOBILITY 

IN THE AGE OF INFORMATIZATION 

Людмила Швидун 
Дніпровська академія неперервної освіти, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

The author presents the features of educational mobility in the age of informatization, as well as 
a description of theoretical approaches to defining the concept and essence of academic mobility 
in terms of organizing the movement of students and teachers to other universities to achieve 
educational goals in the context of personal characteristics and needs. Global informatization of 
society is one of the dominant trends of civilization in the XXI century. The development of new 
technologies, modernization of production, automation of existing processes, and informatization 
of corporate data every day require more and more staff with knowledge of advanced 
technologies. Educational mobility in the age of informatization provides students and staff with 
more opportunities to have international experience, as well as to acquire promising and other 
relevant skills around the world. In addition, educational mobility allows higher education 
institutions from participating countries to establish long-term sustainable international 
cooperation with partner institutions from partner countries. The peculiarity of educational 
mobility in the age of informatization is: the use of computer tools as auxiliary procedures for 
more effective solutions of the system of didactic tasks; the use of computer technology in the 
educational process allows to solve other tasks in terms of content and form, to conduct a 
laboratory experiment, etc.; students can study and gain international experience at any 
convenient time; with the help of informatization of education, a student can get an international 
experience in another country while staying in his own country. Educational mobility is an 
opportunity for students traveling abroad to study and develop valuable skills and gain new 
experience. The essence of informatization of education is the structuring of professional 
knowledge in given subject areas and ensuring free access to databases. The learning process 
should be aimed not only at the ability to work with certain software but also at the technology 
of working with various information: audio, video, graphics, text, tabular. 
Keywords: mobility, academic mobility, education, informatization, informatization of 
education, internationality, distance learning. 

Глобальна інформатизація суспільства є однією з домінуючих тенденцій розвитку цивілізації 

в XXI столітті. Швидке зростання інформатизації змушує університети по всьому світу сприяти 

онлайн навчанню студентів та викладачів, що реконструює спосіб навчання. Особливостю освітньої 

мобільності в епоху інформатизації є персоналізація середовища навчання, створення віртуального 

класу, де користувач може отримати доступ до курсу з будь-якого місця і в будь-який час. 

Сучасні моделі навчання та структури класу значною мірою ґрунтуються на використанні 

новітніх технологічних досягнень, які базуються на спілкуванні та інформації. Коли інформатизація 

використовується в системі освіти, створюються умови, які задовольняють інформаційні потреби 

за допомогою технологій, систем та різних інформаційних ресурсів. 
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Інформатизація мала безпосередній вплив на освіту, дозволяючи вдосконалити методи 
навчання. Використання Інтернету та інших мережевих ресурсів відіграло ключову роль 
у інформатизації, дозволивши користувачам отримати доступ до всіх типів інформації 
з використанням найновіших технологій. Оскільки суспільство продовжує використовувати цей 
процес, він також має вплив на зміну системи освіти. 

Завдяки інформатизації освіти, викладачі можуть збагачувати контент. Для збільшення знань 
можна використовувати велику кількість каналів, а методи навчання слід урізноманітнити. 
Викладання на університетському рівні більше не повинно обмежуватися лише аудиторією, а також 
включати використання каналів навчання. Так студенти зможуть зрозуміти суспільство на іншому 
рівні та краще адаптуються. 

Інформатизація освіти надає такі можливості: 

− Використання комп’ютерних засобів як допоміжних процедур для ефективнішого 
вирішення системи дидактичних завдань (довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції, 
демонстрація тощо); 

− Можливість тренінгу та контролю за отриманням знань; 

− Застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі дає змогу вирішувати інші 
за змістом і формою завдання, проводити лабораторний експеримент тощо; моделювання зміст 
об’єктів засвоєння шляхом їх конструювання (створення віртуального середовища в окремих галузях 
знань та навчальних дисциплінах). 

Однак вказаний перелік є поверхневий, оскільки розвиток інформаційних технологій з високою 
активністю надає нові технічні можливості та сприяє полегшенню засвоєнню та оновленню знань1. 

І.В. Роберт стверджує, що інформаційна освіта – це глобальний соціальний процес, особливість 
якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, 
накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача і використання інформації, здійснюваної 
на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі 
різноманітних засобів інформаційного обміну2. 

Застосування інформаційно-комунікативних технологій в сучасній освіті очевидно неминуче 
в умовах науково-технічного прогресу. Використання інформаційних технологій в навчальному 
процесі сприяє розвитку педагогічної діяльності як системи, що враховує новий зміст, форму 
і технології в освіті з орієнтацією на самостійне оволодіння учнями знаннями в будь-яких галузях 
науки, з будь-якого предмету3. 

Сучасні студенти вже не уявляють навчання без комп’ютера. Він допомагає розвитку творчих 
здібностей, сприяє формуванню професійно важливих навичок і вмінь, розвитку логічного мислення. 
Прослідковується зміна освітньої парадигма від «освіти на все життя» до обов’язковості «освіти 
протягом життя». 

Мобільність – це феномен, що знаходиться на суб’єктному рівні як особистісна якість студента, 
що визначає швидке і гнучке реагування на виникаючі соціальні, педагогічні та організаційно – 
деяльнісні зміни, що сприяють трансформаціі їх в свій соціальний, освітній або професійний маршрут. 

Академічна мобільність студента – якість особистості, що представляє сукупність мотиваційно-
ціннісних установок, когнітивних операцій, професійних компетенцій, організаційно-діяльнісних 
і рефлексивних умінь, усвідомлено використовуваних суб’єктом освіти для визначення стратегії 
власного міжкультурного і професійного розвитку. 

Показниками готовності студента до реалізації міжнародної академічної мобільності є: 
мотиваційно-ціннісні, когнітивні, організаційно-діяльні, рефлексивні компетенції в структурі 
особистості суб’єктів освіти. 

М.А. Ставрук виділяє чотири підходи до визначення поняття «академічна мобільність»4: 

− Функціональний – академічна мобільність розглядається через такі види діяльності, 
як пересування, навчання, отримання знань, участь в програмах; 

 
1 Хомишин, І. Ю. (2016). Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки, 850, 123-128. 
2 Роберт, И. (2010). Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы: 

перспективы использования. Москва: ИИО РАО, 140. 
3 Стрюк, М. І., Семеріков, С. О., Стрюк, А. М. (2015). Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології 

та засоби навчання, 49, 5, 37-70. 
4 Ставрук, М. А. (2009). Развитие академической мобильности студентов в Финляндии. Педагогическое 

образование и наука, 9, 48-53. 
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− Особистісний – академічна мобільність як інструмент розвитку особистісних якостей; 

− Культурологічний – академічна мобільність як інструмент культурного інтелектуального обміну; 

− Віртуальний – академічна мобільність студентів в рамках дистанційної освіти. 

Академічна мобільності надає студентам та працівникам більше можливостей мати 

міжнародний досвід, а також набувати перспективних та інших відповідних навичок у всьому світі. 

А також, надає змогу вищим навчальним закладам із країн-учасниць програми встановлювати 

довгострокову сталу міжнародну співпрацю з установами-партнерами з країн-партнерів. 

Освітня мобільність – це можливість для студентів розвивати цінні навички та розширювати 

свій кругозір, виїжджаючи за кордон для навчання або проходження стажування. 

Освітня мобільність є принциповою характеристикою єдиного освітнього простору, 

на формування якого спрямований, зокрема, й Болонський процес, у рамках якого враховується також 

рівень освіти суб’єктів мобільності (середня, середня професійна, вища професійна, фундаментальна) 

і географія (мобільність усередині країн ЄС, мобільність між країнами ЄС та іншими країнами світу, 

мобільність між країнами-сусідами)1. 

В даному контексті виникає необхідність виявлення і обгрунтування структури академічної 

мобільності як особистісної якості, механізмів і психолого-педагогічних умов розвитку мобільності 

студентів в процесі їх професійного становлення та самоосвіти. З точки зору здатності та готовності 

адаптуватися, змінюватися і перетворювати себе та навколишнє середовище з метою самоосвіти 

і самореалізації академічна мобільність набуває значущості і в успішній підготовці до майбутнього 

працевлаштування та самореалізації в професії. 

Академічна мобільність розглядається як «предиктор соціальної і професійної мобільності», що 

забезпечує вміння прогнозувати професійну діяльність з урахуванням вимог нової епохи і нового 

суспільства, здатність і прагнення до безперервної освіти та самоосвіти. 

У рамках іншого підходу, навпаки, мобільність розглядається як загроза стабільності розвитку 

національних закладів вищої освіти, міжнародні програми мобільності сприймаються дуже 

застережливо або взагалі негативно через тенденцію інтенсифікації освітньої міграції до більш 

економічно розвинених країн2. 

В контексті проблеми онлайн освіти слід визнати, що віртуальна навчальна дисципліна – 

це очевидна симуляція, тобто заміна реального освітнього процесу його симулякром. Віртуальна 

реальність, віртуальні явища характеризуються завжди якимось частковим або недовтіленим 

існуванням, характеризуються недоліком, відсутністю тих чи інших сутнісних характеристик явищ 

звичайної емпіричної реальності. Їм властива неповна, применшена наявність, що не досягає стійкого 

рівня і перебуває на межі самопідтримки наявності і присутності3. 

Осмислення освітньої мобільності у взаємозв’язку з іншими видами мобільності стало 

можливим у результаті інформатизації та комп’ютеризації суспільства. Відкритість освітніх систем, 

збільшення потоків інформації, інтенсифікація обміну студентами, викладачами, науковцями, 

інноваційним досвідом, програмами тощо між різними педагогічними системами забезпечили 

можливість взаємодії різних видів мобільності4. 

Особливостю освітньої мобільності в епоху інформатизації є онлайн освіта5. Онлайн-освіта 

дозволяє без фізичного виїзду в іншу країну, для отримання міжнародного досвіду, студентові 

відвідувати заняття практично. Спостерігається трансформація заняття та навчання, створення 

онлайн – класів та використання цифрових технологій у аудиторіях. 

Але, нажаль, сучасні технології та онлайн-класи не можуть забезпечити 100 % ефективність 

навчання, а також, студенти можуть не мати соціальної взаємодії з іншими студентами. 

 
1 Швидун, Л. (2021). Мобільність неперервної освіти в контексті філософських поглядів. Актуальні питання 

соціально-гуманітарної середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (21 квітня 2021 року, м. Дніпро). Дніпро-Любляна: КЗВО «ДАНО» ДОР», 

Україна – University of Ljubljana, Slovenia, 209. 
2 Там само, 213. 
3 Хоружий, С. С. (1997). Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности. Вопросы философии, 6, 53-68. 
4 Швидун, Л. (2021). Мобільність неперервної освіти в контексті філософських поглядів. Актуальні питання 

соціально-гуманітарної середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (21 квітня 2021 року, м. Дніпро). Дніпро-Любляна: КЗВО «ДАНО» ДОР», 

Україна – University of Ljubljana, Slovenia, 211. 
5 Avveduto, S. (2010). Mobility of PhD Students and Scientists. International Encyclopedia of Education, 4, 286-293. 
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Освітня мобільність за допомогою інформатизацією надає можливість студентам швидке 
спілкування між зацікавленими сторонами з будь – якого місця та в будь – який час. Це означає, 
що всі студенти з різних країн, та з різних часових поясів у зручний для них час матимуть доступ 
до однакових матеріалів курсу. 

Освітня мобільність за допомогою інформатизації надає можливість: 
− Поділитися своїм досвідом; 
− Відчувати нові навчальні середовища; 
− Набути інноваційних навичок проектування навчальних програм; 
− Зв’язуватися зі своїми однолітками за кордоном для розробки спільної діяльності для 

досягнення цілей програми; 
− Обмінюватися передовим досвідом та посилювати співпрацю між вищими навчальними 

закладами; 
− Краще підготувати студентів до світу праці, залучаючи до курсів співробітників підприємств. 
Особливості освітньої мобільністі в епоху інформатизації: 

− Гнучкість – навичка вільно та самостійно планувати час, місце і тривалість занять; 

− Модульність – матеріали для вивчення пропонуються у вигляді модулів, що дозволяє тому, 
кого навчають генерувати траєкторію свого навчання у відповідності зі своїми запитами і 
потенціальними можливостями; 

− Доступність – незалежність від географічного і часового положення того, хто навчається і 
освітнього закладу дозволяє не обмежувати в освітніх потребах населення країни; 

− Рентабельність – економічна ефективність проявляється за рахунок зменшення витрат 
на утримання площ освітніх установ, економії матеріальних ресурсів (друк, розповсюдження 
матеріалів та ін.)1; 

− Охоплення – одночасне звернення великої кількості студентів до багатьох джерел 
навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, базам знань та ін.); 

− Технологічність – використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і 
телекомунікаційних технологій; 

− Соціальна рівноправність – рівні можливості отримання освіти незалежно від місця 
проживання, стану здоров’я, елітарності і матеріальної забезпеченості студентів; 

− Інтернаціональність – експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг. 
Віртуальна мобільність, будучи однією з форм академічної мобільності є інструментом який 

полегшує доступ до здобуття вищої та додаткової освіти, а також сприяє оперативному міжнародному 
та міжкультурному обміну знаннями та досвідом за допомогою новітніх інформаційно- 
коммунікаційних технологій. 

Отже, освітня мобільність в епоху інформатизації одночасно впливає на розвиток суспільства 
в цілому та призводить до вдосконалення методів навчання. Освітня мобільність допомагає 
студентам розвивати свої професійні, соціальні та міжкультурні навички, а також підвищує їх 
можливості до працевлаштування. 

Особливістю освітньої мобільністі в епоху інформатизації є метод викладання, адже 
викладання більше не спрямоване на надання знань, а полягає на апробації технологій для виконання 
завдань, завершення досліджень та створення нової системи освіти, яка задовольнятиме всі потреби 
суспільного розвитку. Нові моделі освітніх послуг передбачають побудову механізму прийому та 
обміну якісними освітніми ресурсами на основі Національної мережі освіти та платформи, системи 
державних послуг для освітніх ресурсів за допомогою мережевих обчислень та штучного 
інтелекту. Нові моделі управління освітою передбачають досягнення точного, рівного та 
гуманізованого управління освітою. Особливості освітньої мобільності в епоху інформатизації: 
студенти різних країн можуть поділитися своїм досвідом; для викладачів є змога набути нових 
інноваційних педагогічних навичок та навичок проектування навчальних програм та цифрових 
навичок; студенти можуть не від’їжджаючи з власної країни поринути в нове навчальне середовище, 
а також, студенти можуть зв’язуватися зі своїми однолітками за кордоном для розробки спільної 
діяльності для досягнення цілей освітньої мобільності; змога обмінюватися передовим досвідом 
та посилювати співпрацю між вищими навчальними закладами. 

 
1 Безтелесна, Л. І. (2016). Академічна мобільність як інструмент реалізації стратегічного управління 

людськими ресурсами. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 

Економічні науки, 1, 11-20. 
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THE PHILOSOPHICAL STUDY  

OF MUSIC AS THE INFLUENCE FACTOR  

ON THE SOCIAL ENVIRONMENT 

The article is devoted to the analysis of music as a factor that influences the social environment 
and at the same time structures it. The article articulates the interaction problem of the music 
phenomenon with social communities and the specificity of the music spread in the modern world. 
The need to study music is emphasized, which is of particular importance in the world of 
supranational and transnational streams. It is noted that music acts as a condition for the person’s 
inner world formation, influence on the individual consciousness, and as a factor in the 
transformation of the social structure through changes in the value components of the 
personality. It is emphasized that the problem of interaction between music and the social 
environment is multiple and multidimensional, which makes it impossible to create a single, 
unchanging configuration of these interactions. The main approaches to the analysis of a musical 
phenomenon in the context of such a direction as musical philosophy are considered. The 
methods such as semiotic, linguistic, hermeneutic, comparative are used. The importance of the 
semantic meaning of music is emphasized. It is emphasized that music is viewed as a sign system 
capable of conveying a certain meaning, which enhances the importance of using linguistic 
methodology to analyze music, the consequences of its influence and the contradictions that are 
generated by it. The phenomenon of music acquires special significance in the context of global 
social transformations of our time. Music acquires the ability not only to influence a person or 
society, from now on it broadcasts both information and psychological states of a person / social 
community, thereby creating a single space, eliminating any restrictions for its perception. It is 
emphasized that a musical phenomenon is always associated with a certain activity of people, 
thereby giving it a symbolic meaning (moral, religious, political, etc.), as a result of which there is 
a kind of control over a person and social structure. This allows us to assert that music overcomes 
the limitations of its own configuration in the sense of an exclusively spiritual dimension of society. 
We are talking about the social and managerial markers of music that significantly affect 
the development of humanity. 
Keywords: man, music, philosophy, linguistics, society. 

Today the most serious question appears trying to investigate music in the social sphere. It is no doubt 

that music is a spiritual phenomenon. That phenomenon has a direct influence on our inner life, our feelings, 

thoughts and emotions. So it influences the mind of the entire society. T. Adorno even interprets music 

as information about social reality1. Especially today, when society becomes global, it is very important 

to understand the mechanism of music influence, its ability to translate certain information or psychological 

states. That is why we need philosophical comprehension of music as a phenomenon of our inner and social 

 
1 Адорно, Т. В. (1999). Избранное: Социология музыки. Москва; Санкт-Петербург:Университетская книга, 82. 
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life; so this kind of art creates a new form of reality – musical reality.“In the XX century from accompanied 

phenomenon music turned into an integral element of the information environment. Never before it, influence 

has been so significant and global. The influence of music on consciousness and feelings is becoming more 

significant and persistent ”1. 

The philosophical analysis of the musical phenomenon as one of the meaning-forming factors of social 

reality leads to the consideration of music as a kind of language or a sign system. According to A. Mazel2 

music language is a complex of historically formed means of music expressiveness. An example 

of a systematic comparison of music and language is the work of J. Svein “Musical Languages”. He explored 

possible parallels between music and language in aspects such as phonology, syntax, and meaning3. 

A. D. Patel carried out a deep and detailed study in this area. In his book “Music, Language and Brain”, 

he compares two unique sound systems inherent in humans – language and music, comparing empirical data 

and data from cognitive neuroscience4. 

We can also find such an opinion that music does not express any sense. S. Langer defined music 

as a meaningful form. According to S. Langer, the functions of music associated with emotional impact 

(in which they often see the meaning of music) and the like are by no means basic for it. They fail to explain 

the importance we attach to music. S. Langer believes that the “meaning” of music is, in a sense, the “meaning 

of a symbol”5. B. Kutschke offers to understand music not as a language, but as one of the sign systems. 

In this case, the problem of music “ineffability” in natural language is solving, but other problems arise, 

not less important6. 

First of all the problem of interaction between music and the environment in which it exists, is quite 

extensive and multifaceted even to try to present its integral structure. Therefore, in this article, we will try 

to highlight only some, but, in our opinion, the most significant aspects of this issue, as well as talk about 

why the study of such a phenomenon as music is very important for modern humanity. 

Music is a rather controversial phenomenon. More precisely, while we are just listening to music, there 

are no special questions (except, perhaps, questions of taste). The music is obvious to us, although in many 

ways it relates to the music of our own culture. Difficulties arise when we think about music. Moreover, such 

that some researchers are trying, as far as possible, to deprive music of all conceivable properties and thereby 

deprive our minds of the opportunity to talk about this phenomenon. Nevertheless, music is the subject 

of research in many sciences. First of all, it consists of sounds that are part of the physical world, and if so, 

they are the subject of physics research. These physical objects are in certain relationships that are interesting 

for mathematics. The aural reality of music and the content we suspect of it lead to comparisons with 

language. And so on. The specific science of music is musicology. 

However, studies of music within the framework of one of the sciences have not yet generated 

an exhaustive or at least consistent, description of it. This situation leads to the idea that there must be 

a certain area of knowledge that could integrate all the knowledge of particular sciences. Until now, 

philosophy has played this role. 

However, today the philosophy of music is a very heterogeneous trend. Its conceptions and theories 

belong to different epochs and philosophical trends. Therefore, it is quite difficult and may be impossible 

to compare them and find common grounds. The philosophy of music has some common themes, for instance, 

music and emotions, the structure of musical compositions, music and mathematics, music and a world 

structure, music and language, but the content of different approaches is also very different. 

Therefore, the philosophy of music is not a system of knowledge. This means that it could not give us 

precise results. Musicology also can be described as an empirical generalization of musical experience. These 

trends both find and explain many problems about music, but represent no solution. 

The philosophy of music is far from an exact science. In most cases, we are faced with rich empirical 

material and various attempts to give it at least some explanation. In many ways, the existing problems 

 
1 Kobelieva, D. (2020). The Music of the XXI Century: Possible Discovery and Moral Responsibility. Perspectives 

of Science and Education, Proceedings of the 14th International Youth Conference (New York, 17 January 2020), 276. 
2 Мазель, Л. А. (1986). Строение музыкальных произведений. Москва: Музыка, 27. 
3 Temperley, D. (1999). Review of Joseph Swain, Musical Languages. Music Theory Online, 5(3). 

<www.mtosmt.org/issues/mto.99.5.3/ mto.99.5.3.temperley.html> (2021, June, 10). 
4 Patel, A.D. (2008). Music, Language and the Brain. Oxford: Oxford University Press. 
5 Лангер, С. (2000). Философия в новом ключе: исследование по символике разума, ритуала и искусств. 

Москва: Республика. 
6 Kutschke, B. (2014). Music and Other Sign Systems. Music Theory Online, 20 (4). 

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.14.20.4/mto.14.20.4.kutschke.php>. (2021, June, 10). 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 123 

of understanding music are related to the fact that, apparently, the structure and many properties 

of this phenomenon are due to human perception. Although, on the other hand, a pattern is also observed 

in these perceptions. One of these patterns is that within the framework of a certain culture, certain pieces 

of music have some special effect on a person and society as a whole. This is the question that we would like 

to consider in this article. 

Undoubtedly, music can be studied by itself, as an art form. This is exactly what many researchers do, 

and in a sense, this approach is justified, since it allows us to consider some of the formative properties 

of this phenomenon. However, in our opinion, the ultimate goal of studying music should be the interaction 

of this phenomenon with the “human” world. In any case, humanity takes part, if not in the creation (according 

to some), then at least in the structuring of such phenomenon as music. 

The study of music begins with the question of its origin. One of the most common concepts says that 

music emerged as one of the ways to streamline the joint activities of people. Until now, we distinguish 

march, dance, and ritual music. All of these genres are steadily repeating types of music that connect them 

to reality. The musical phenomenon has always been associated with a certain activity of people, absorbed 

the semantic load of what is happening. Since then, the “vital” component has always been present when 

listening to music, continuing to fulfill its function. 

An interesting and important question is how music manages to influence people in such a way. 

Starting with Plato and maybe even earlier, it was noticed that music is associated with the emotional world 

of a person. It is able to inspire certain feelings, as well as call for any action. Plato expressed some judgments 

about the influence of certain modes on the state of mind of a person1. Until now, the direction that considers 

the connection between music and human emotions is one of the leading in the philosophy of music. 

Although, unfortunately, it has not yet been possible to establish the nature of such connection. The influence 

of music on the inner world of a person and his/her social behavior is obvious, and moreover, it has very 

serious consequences for both the individual and society as a whole. This is perhaps the main reason we need 

to study such a phenomenon as music. 

Music was used in various religious practices and was part of life until the 18th century. At this time, 

people began to listen to music on their own. Public concerts appear. Pure instrumental music appears. 

This kind of music is not directly related to human activities. Nevertheless, music retains its social properties. 

Thus, one of the main properties of music is that it is able to control a person and the social structures 

that we create. The socio-functional role of music is extremely diverse, ranging from the symbolic 

embodiment of socially significant concepts of a moral, religious, political nature, to the most specific 

practical situations. 

In our opinion, this property deserves the attention of researchers. The answer to the question of why this 

is happening can become the main practical application of the knowledge about music that exists within 

the framework of various fields of knowledge. This research topic is becoming especially relevant in our time. 

Firstly, a huge number of different musical trends appear, expressing certain aesthetic or ideological 

ideas. Secondly, it becomes possible to replicate musical works. Records, cassettes, radio and television 

discs provide free access to almost all segments of the population to all existing musical works. This is 

already changing the relationship between man and music. If earlier music was either the result of some 

kind of joint creativity, some process (for example, people got together and sang), or it was reproduced in 

certain (chamber) conditions, and also involved a person in this process. More precisely, certain conditions 

were required for listening to it. Now, it has become possible to listen to music in any conditions and 

at any time. The creation, performance and listening of music are increasingly moving apart from each 

other. Music as an expression of ideas and music as an element of influence on society receives a huge 

field of activity. The music gains mass character. Never before thousands of people have gathered 

at concerts. On the one hand, it was physically impossible (there was no equipment necessary for this), 

on the other hand, it was not needed. 

Thus, the influence of music on society and vice versa is becoming the most significant in our time. 

This is a fact, and it seems to us very important. At each time there are certain factors in the formation of the 

spiritual dimension of society. Today music is such a factor. We are almost constantly in a heterogeneous 

sound space, which means that we receive some information and are exposed to a certain influence. Therefore, 

today the question of studying music is more relevant than ever. Undoubtedly, music in itself, music as an art 

deserves attention, is an interesting and important subject of study. But, first of all, it is necessary to think 

 
1 Фомина, З. В. (2011). Философия музыки. Саратов: Саратовская государственная консерватория, 21. 
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about the real situation and the world in which we live, about its properties and ways of development. 

Otherwise, the theoretical and aesthetic comprehension of its phenomena can forever disperse from reality. 

With the help of music, it is possible to control a person and society. Despite the fact that this process 

has not been described theoretically, practical steps in this area are obvious. Like the “ancient people” 

empirically (and not unsuccessfully) who found out under what conditions the stone will fly the farthest, we 

are trying to determine what kind of music and how it affects a person. The lack of accurate knowledge in 

this area leads to sad social results and the detriment of individuals. Revealing the social and managerial 

properties of music can significantly affect the spiritual development of humanity. Although, it is worth 

noting that, as in any other area, this influence will be both positive and negative, which is most likely 

associated with the structural properties of our civilization. In any case, in our opinion, this research direction 

and the application field of the cognition results are very important and promising. 

The main question of the music philosophy is “What is music?” Certainly, we can ask the same 

question about every phenomenon of the world, and about the world as a whole. Concerning our perception, 

this question transforms into a question about what does music means for us. Music means something only 

because it is a part of our picture of the world. Each phenomenon is meaningful for us. So, it will be the main 

question of the music philosophy. 

Exploring this problem, researchers come to the conclusion that the question about the sense of music 

can be asked only if represent music as a special language. It has much similar to language. Music, like 

language, consists of sounds, meaningful sounds, and relates to the same kind of perception. Music has some 

structures, which are very similar to the language structures such as phrase, sentence. 

This approach gives us an opportunity to discuss the semantics of music. What does music mean for 

us, and what is the nature of its great influence on our minds? Some researchers suppose that the solution can 

be found in the linguistics methodology. Most likely, that this is a matter of different ideas and theories that 

compare music and language. In some conceptions, music is explored as a language. Some researchers 

investigate the language of music. Others try to apply the methods of linguistics to music, which may have a 

lot in common with language. 

Music is perceived by human consciousness as “expressing something” or “telling about something”, 

and sometimes even “as depicting something”. According to A. Mazel, music language is a complex 

of historically formed means of music expressiveness1. On the one hand, at least within the framework 

of everyday perception, the content of music seems to be self-evident. After all, it is difficult to imagine that 

huge masses of people spend colossal time, effort, money to create and consume something meaningless. 

However, on the other hand, when the question of what meanings are hidden in music enters the level 

of scientific discussion, such evidence dissipates. The beauty and sonority of the statement “music is 

language” fades when trying to analyze this phenomenon from the point of view of grammar, and, especially, 

semantics, when trying to analyze using linguistic methodologies2. 

A deep and detailed study in this area was carried out by A. D. Patel. In his book “Music, Language 

and Brain”, he compares two unique sound systems inherent in humans – language and music, comparing 

empirical data and data from cognitive neuroscience3. An example of a systematic comparison of music and 

language is the work of J. Svein “Musical Languages”. He explored possible parallels between music and 

language in aspects such as phonology, syntax, and meaning. J. Svein suggests comparing tones with words. 

Tones, like words, have certain properties that, with the help of certain rules, allow you to build unions that 

are more complex. Thus, the melody can be understood as a sentence4. 

A striking example of considering music as a semiotic system is the study by S. Langer. According 

to S. Langer, the functions of music associated with emotional impact (in which they often see the meaning 

of music) and the like are by no means basic for it. They fail to explain the importance we attach to music. 

S. Langer believes that the “meaning” of music is, in a sense, the “meaning of a symbol”5. 

However, despite similarities music has its own features. Besides this language has its own problems 

and unsolved questions. So maybe this point of view does not have any sense. Linguistics methodology 

 
1 Мазель, Л. А. (1986). Строение музыкальных произведений. Москва: Музыка, 27. 
2 Кобелева, Д. Л. (2016). Музыка как знаковая система. Философия языка: в границах и вне границ, 9, 157. 
3 Patel, A.D. (2008). Music, Language and the Brain. Oxford: Oxford University Press. 
4 Temperley, D. (1999). Review of Joseph Swain, Musical Languages. Music Theory Online, 5 (3), 5. 

<www.mtosmt.org/issues/mto.99.5.3/ mto.99.5.3.temperley.html> (2021, June, 10). 
5 Лангер, С. (2000). Философия в новом ключе: исследование по символике разума, ритуала и искусств. 

Москва: Республика. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 3 2021 

 125 

in any way helps us to put in good order numerous musical phenomenon and theories. But if we look 

attentively, we will see that the main problems of language (therefore music) do not have the final solution. 

Moreover, the main of these problems is the question about semantic components in music. 

R. Scruton, for example, thinks that music does not have any representational abilities. It is not able to 

describe the environment, different objects and phenomena of the world. But music can express life, the 

stream of life and actions, as we percept it in our mind1. B. Kutschke offers to understand music not as a 

language, but as one of the sign systems. In this case, the problem of music “ineffability” in natural language 

is solving, but arise other, not less important problems2. 

Thereby despite music and language are both social phenomenon which translates certain information, 

they have many differences. Moreover, the main is that musical elements do not have the fixed sense as 

language elements. Maybe we simply transfer the properties of language to music, and it is a part of our 

psychological abilities. It is high time for the science of music to decide whether it is studying music itself, 

or whether it is studying the perception ability of listeners. Undoubtedly, only that part of the music ‘theory”, 

which describes its structure and properties, exists, but the part that explains it is very problematic. 

Thus, having examined the musical phenomenon through the prism of its social existence, one can 

come to the following conclusions. Undoubtedly, music is integrated into social life and public 

consciousness3. We can say that music and society are in a state of mutual influence. Social relations affect 

the nature and structure of musical works, and musical works, in turn, are directly involved in the construction 

of the worldview of both individual and social groups of different scales. But, the relationship that has 

developed between music and public consciousness cannot be considered based only on the experience 

of our time. This relationship is rather one of the stages in the long evolution of this phenomenon. This 

relationship is based on a certain “feeling” that with the help of music it is possible to convey some 

meaningful messages. This tradition of music perception gives researchers a basis to draw analogies between 

music and language. 

Music is not a means of communication in the literal sense of the word. In different historical periods, 

there were different connections between musical elements and the designated phenomena. There were 

periods when musical structures approached words in their functions, that is, they had a concrete meaning. 

There were also periods when the elements of music only approximately meant certain emotions, states 

of the inner world of a person, or referred to external phenomena. However, almost always the human 

consciousness was determined to look for some “meaning” in musical works. After all, most likely, 

the feeling of “meaningfulness” of music determines its incredible possibilities of influencing the inner world 

of a person, and through it, on society as a whole. 

In the search for the meaning of music, researchers are faced with insurmountable (at least for now) 

difficulties. On the one hand, questions of meaning refer us to understanding music as a language, 

on the other hand, music is not a language, and such analogies do not bring the desired result. The meaning 

of music remains incomprehensible to the modern philosophy of music. But in any case, the philosophy 

of music should investigate this problem because of the great influence that makes music on modern 

society. 
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The hermeneutic method was used to analyze the texts expressing the teachings of Volodymyr 
Shynkaruk on the methodology of philosophical and scientific thinking. To explain the nature of this 
doctrine, a comparative analysis was used, in particular, the views of Volodymyr Shynkaruk were 
compared with the ideas of Pavel Kopnin’s philosophical and scientific methodology. Dialectics 
became a philosophical method for Volodymyr Shynkaruk. When applied to anthropology, dialectics 
has made it possible to show a man as the unity of opposites, because in each individual there is 
opposition and unity of social and biological, individual and universal. Acceptance of the meanings 
created by previous generations at the beginning of personality development allows adding own 
meanings later thanks to individual creativity. Assimilation and production of meanings are not 
formal-logical, and this encourages the development of hermeneutics. For dialectics, the greatest 
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of the formal-logical and intuitive-hypothetical. The functioning of the second intuitive-hypothetical 
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materialism into the art of hermeneutics. Interpretation by philosophy of the finished results of 
scientific knowledge presupposed confidence in the provisions, which have not yet been proven but 
are assumed by the general worldview. The above approach allowed us to interpret the 
philosophical achievements achieved by the representatives of theoretical physics because 
theoretical physics itself did not always proclaim exactly the results that were most consistent with 
philosophical and dialectical materialism. Only a philosophical reinterpretation of the scientific 
worldview made it possible to reconcile certain scientific and ideological theories with the provisions 
of classical dialectical materialism. 
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Постановка проблеми. Сьогодні загальною стала тенденція інтерпретувати філософські, 

антропологічні ідеї Володимира Шинкарука через аналогії, через наявність схожих ідей у низці 

подібних різноманітних концепцій. Це підміняє спосіб знаходження місця цих ідей в системі самого 

Володимира Шинкарука і їх пояснення в світлі його філософської системи. Згідно з одними 

сучасними інтерпретаторами, виявляється, що власної ідейної філософської системи Володимира 

Шинкарука не існувало, а була загальна радянська філософія як система, по відношенню до якої 

Шинкарук здійснював критику, реконструкцію, часткові зміни, слідом за своїм вчителем Павлом 

Копніним. Інші історики філософії намагаються довести, що Володимир Шинкарук створив 

оригінальне вчення про світогляд і людину, відійшовши від матеріалістичної діалектики. 

Актуальність. Аналіз філософської методології Володимира Шинкарука може відкрити шлях 

до об’єктивної історико-філософської інтерпретації всієї його філософії. Це дасть можливість дати 

відповідь на питання про межі застосування ідей Шинкарука в сучасних філософських дискусіях. 

Мета статті – аналіз основних рис філософської методології Володимира Шинкарука. 

Методи дослідження: для аналізу текстів, що виражають вчення Володимира Шинкарука про 

методологію філософського і наукового мислення застосовано герменевтичний метод. Для пояснення 

характеру цього вчення застосовано порівняльний (компаративний) аналіз, зокрема здійснено 

співставлення поглядів Володимира Шинкарука з ідеями про філософську і наукову методологію 

Павла Копніна. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. Спроби тлумачення філософської 

методології Шинкарука часто є певним викривленням, яке передбачає, що, нібито, змагаються дві 

вічні філософії: західна традиція філософування (від самих початків і до сучасних феноменології, 

екзистенціалізму, позитивізму), з одного боку, і своєрідна псевдовічна матеріалістична філософія 

(радянська філософія), з іншого боку. Вважалося, що в цьому протистоянні роль Володимира 

Шинкарука і Павла Копніна полягала в тому, що вони руйнували цю “псевдовічну” філософію і 

переходили на бік “вічної” традиції філософування1. 

Така схема, безумовно, є величезним спрощенням, оскільки у Павла Копніна і у Володимира 

Шинкарука існували власні філософські системи, які були оригінальними. Дані системи, звісно, 

протистояли радянському офіційному марксизму, мали від нього важливі відхилення, але це 

не означає, що вони відразу ставали частиною “вічної” західної філософії. Перевагами філософських 

систем Копніна і Шинкарука вважається те, що їхні ідеї є аналогічними до якихось ідей західних 

дослідників, чи класиків філософії2. Цей підхід має право на існування, але через аналогії доведення 

не відбувається. В історико-філософській роботі аналогія може продукувати певні робочі гіпотези. 

Але доведення повинне відбуватися через дослідження текстів, вивчення біографії філософів, через 

побудову, власне, наукових теорій і їх подальшого підтвердження щодо конкретних способів 

інтерпретацій філософських праць. 

Якщо інтерпретувати тексти просто через аналогії, то, відповідно, можна досягти будь-яких 

результатів, які в подальшому не витримають процедури верифікації. Тому досліднику необхідно 

підходити виважено і висувати в інтерпретації філософських ідей Володимира Шинкарука виключно 

ті гіпотези, що можуть бути підтверджені текстами; що не виходять за межі текстів; які можуть бути 

доведені у подальшій перевірці при вивченні всього корпусу праць Володимира Шинкарука, всієї 

його думки в її конкретно-історичній втіленості і в її світоглядній еволюції. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Основним методом філософії 

у марксизмі проголошувалася діалектика. Слід зауважити, що діалектика осмислювалася як вчення 

про єдність і боротьбу протилежностей. Діалектика вчить про необхідність виокремлення 

протилежностей у кожній об’єктивній реальності, вивчення їх боротьби та єдності в цій реальності. 

Діалектика, в першу чергу, розумілася як теорія про протилежності та їхню єдність, які належать 

самим об’єктам. При цьому, постійно підкреслювалося, що протилежності, які існують в об’єктах, є 

сутнісними. Відповідно, не потрібно було добирати штучних прикладів для ілюстрації єдності і 

боротьби протилежностей, а необхідно просто вміти скрізь вбачати ту чи іншу сутнісну 

протилежність. 

Найбільш помітним чином єдність і боротьба протилежностей виявляється у високорозвиненій 

матерії, що розвивається і рухається. Суспільство вважалося високорозвиненою матерією такого 

 
1 Табачковський, В. (2002). У пошуках невтраченого часу. Київ: Парапан, 65. 
2 Там само, 62. 
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типу. Але, звісно, єдність та боротьба протилежностей виявлялася і в самій структурі природи, 

в людині. Людина, в цілому, постає як єдність і боротьба протилежностей. Вона постає як єдність 

біологічного і соціального, інстинктивного і розумного, вольового. У ній існують певні суперечності, 

протистояння; особливо важливою стала єдність необхідності і свободи. 

Формування діалектичного вчення про людину стало базисом для появи специфічного 

гуманізму. Визнання єдності і боротьби протилежностей ріднило дану філософію з німецькою 

класичною філософією та відкривало шлях в антропології для більш глибокого розуміння 

суперечливостей людського існування. 

Також варто зауважити, що діалектика розумілася як метод пізнання, який найбільш повно 

відображає специфіку людського мислення. Чим глибше сягає людське мислення в пізнанні, тим 

більшою мірою воно є діалектичним. Особливо необхідною є діалектика в процесі творчого пізнання. 

Процес творчого наукового пізнання поєднує в собі елементи формально-логічного і інтуїтивного 

мислення. Відтак, саме мислення постає як єдність протилежностей. 

Якщо мова йшла про усталені наукові знання, оформлення знань в систему, виведення 

конкретних знань із загальних, то визнавалася правомірність застосування формальної логіки. 

Формальна логіка не заперечувалася у своїх правах. Наголошувалося лише на тому, що існують певні 

обмеження щодо її застосування. Якщо ж заперечувати діалектику і висувати формальну логіку як 

універсальний метод, який дозволяв би не лише структурувати знання, добувати певні пізнання, але 

й приписував би певну онтологічну структуру самій дійсності, виводив з цього певну онтологію, то 

логіка набула би всіх рис метафізики1. Цей висновок є цілком правильним, адже нам відомо, що 

до цього часу існують певні метафізичні концепції, приміром, неотомістичні, які намагаються 

використати формальну логіку, ті її закони, які визнавав ще Аристотель, і розглядати їх як закони 

самого буття. Діалектика вказує на те, що буття є набагато складнішим. Закони формальної логіки 

діють у певних межах. Але пильний погляд на дійсність переконує нас в тому, що більш адекватними 

для цієї реальності є закони діалектики, особливо, якщо перед нами постає певний розвиток. 

Важливо, що діалектика мислиться Шинкаруком як філософський мета-метод. Його 

застосування до конкретних наук є можливим переважно при уточненні змісту категорій діалектики. 

Необхідно, по-перше, виокремити категорії, які застосовувалися в історії діалектики; сформувати 

систему категорій; показати яким чином можливе поглиблення змісту традиційних і виокремлення 

нових категорій. Важливо, що застосування основних, класичних категорій з додаванням нових 

повинно протистояти спробам сцієнтизації філософії2. Оскільки, певні категорії, які мають обмежене 

значення в науках і є просто найбільш загальними поняттями окремих наук, видаються 

продуктивними і можуть пояснювати розвиток, існує тенденція застосування цих понять до філософії 

і набуття ними статусу філософських теорій. Приміром, так діють прихильники синергетики. Теорії 

розвитку та певні концепти, які синергетика пропонує, з точки зору діалектичної методології, є 

правомірними в межах фізики і не можуть переноситися у сферу дослідження соціуму. Саме такою є 

позиція Шинкарука, принаймні у радянський період. Ця позиція цілком суголосна з роздумами 

Копніна, який теж заперечував правомірність переносу понять окремих наук у філософію та 

використання цих понять для заміни філософських категорій. Філософські поняття мають 

відображати кожен новий рівень розвитку науки, і тому необхідним є оновлення всього 

категоріального апарату діалектики і навіть нове розуміння законів діалектики, але не механічне 

перенесення понять чи «законів» з конкретних наук у філософію. 

Важливо, що діалектика сама по собі виступає по-перше онтологією, або вченням про все 

існуюче; по-друге, є гносеологією, вченням про пізнання; по-третє – основою для соціології3. Звісно, 

що онтологію, гносеологію та соціологію можна було б розглядати як окремі вчення про буття, 

матерію, про пізнання і соціум. Але для Павла Копніна та Володимира Шинкарука важливо було 

об’єднати всі ці сторони діалектики в єдину систему наукової діалектики. Подібна позиція була 

характерна для класиків марксизму, ленінізму. 

На переконання представників Київської філософської школи, діалектика вирізняється 

всезагальним характером і може виступати універсальною методологією для розуміння будь-якої 

реальності. Передбачалося, що діалектика виявляє закони, характерні для самої дійсності. Основні риси 

цієї дійсності “схоплюються” і фіксуються в категоріях. Що більше ми уточнюємо смисл категорій, 

 
1 Шинкарук, В. (1977). Единство диалектики, логики и теории познания. Киев: Наукова думка, 271. 
2 Копнин, П. (1973). Диалектика, логика, наука. Москва: Наука, 87. 
3 Там само, 40-57. 
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глибше їх розуміємо, тим у більшій мірі ми можемо збагнути дійсність. Своєю чергою, нове пізнання 

дійсності дозволяє більш повно сформувати уявлення про категорії. Процеси інтенсивного прояснення 

сенсу категорій та все більш глибоке пізнання дійсності є взаємозалежними. 

Таке співвідношення між категоріями і дійсністю показує, що у тогочасній філософській думці 

формувалася тенденція до герменевтичного розуміння пізнавальної діяльності. Адже діалектика, 

спрямована почергово на ґрунтовне розуміння всієї системи категорій і на поглиблене осягнення 

самої дійсності та її суттєвих властивостей являє собою певне герменевтичне коло. Пізнання 

покликане рухатися за цим герменевтичним колом. Повне, всебічне розуміння дійсності, в результаті 

експериментів, висування гіпотез, підтвердження цих гіпотез – це один напрям руху. Інший напрям 

руху за герменевтичним колом репрезентує розвиток культури мислення науковця; розвиток його 

розуміння змісту всіх загальних категорій, їх співвідношення; включення науковцем знань, 

отриманих, або в результаті емпіричних досліджень, або в результаті формування припущення та 

верифікації певних гіпотез у своє пізнання; подальша їх обробка за допомогою категорій, які є 

в свідомості науковця – всі ці моменти сприяють більш грунтовному і всебічному розумінню власних 

конкретних знань у певній науковій галузі і, водночас, глибшому осягненню дійсності. 

Слід звернути увагу на те, що Володимир Шинкарук і Павло Копнін не стверджували, що краще 

пізнання філософських категорій дозволить досягти більшої кількості наукових знань при поверненні 

до предметів дослідження, до живої реальності, яка досліджується. Філософи добре усвідомлювали 

необов’язковий характер даної взаємозалежності. Інтенсивне розширення знань відбувається 

за рахунок примноження емпіричних знань і воно передбачає діяльність науковця як 

експериментатора чи теоретика, що висуває гіпотези. Водночас, філософська культура науковця 

дозволяє глибше зрозуміти ті реальності, які вже пізнані, завдяки звичайній науковій діяльності 

експериментатора чи теоретика. Йдеться про те, що, з одного боку, інтенсивність знань зростає, 

оскільки науковець, як культурна особистість, як представник наукової спільноти інтенсивно 

розширює свої пізнання. А, з іншого боку, науковець, як філософськи освічена людина, може 

поглибити свої пізнання. Тут доречно навести приклад з Вернером Гейзенбергом. Як науковець він 

розробляє певні теорії у квантовій фізиці, а як філософ він може пропонувати онтологію, яка б 

узгоджувалася з його квантовими теоріями. Також Гейзенберг зміг показувати місце онтології 

в історії філософії, історії культури, історії математики, історії фізики, з позиції певного світогляду. 

Гейзенберг з успіхом реалізує даний проект у цілій низці своїх робіт. 

Вищеозначений підхід дозволяв Шинкаруку філософськи інтерпретувати набутки, яких 

досягали представники теоретичної фізики, оскільки сама теоретична фізика не завжди 

проголошувала саме такі результати, які були б найбільш суголосними з філософським і 

з діалектичним матеріалізмом. Лише філософська переінтерпретація наукового світогляду дозволяла 

узгоджувати певні наукові і світоглядні теорії з положеннями класичного діалектичного матеріалізму. 

Наприклад, класичним для діалектичного матеріалізму було твердження про те, що всесвіт 

є безкінечним, причому, у різних відношеннях: в просторі, у часі, у невичерпності внутрішнього 

складу атома. Сучасна наука довела, що ділення матерії відбувається надзвичайно інтенсивно, але  

не безкінечно. Ще в 1920-ті роки було доведено, що всесвіт не є безкінечним у просторі і часі. 

Філософи, намагаючись знайти вихід із цієї ситуації, всіляко підтримували ті побудови 

теоретичної фізики, які підкреслювали, що до великого вибуху існували інші стани всесвіту; 

пропонували прийняти теорії періодично існуючого всесвіту; або говорили про те, що існує більш 

складний, багатовимірний всесвіт (наприклад, теорія академіка Зейдельмана розглядала наш 

всесвіт як відгалуження на цілому “дереві всесвітів”). Подібні спекуляції не завжди 

підтверджувалися емпірично, а тому вагоме значення мала наявність  у науковців і філософів 

певних переконань, і також віри у ці переконання. Деякі гіпотези виявлялися надзвичайно 

важливими для всього характеру діалектики, адже це було ядро положень класичного 

матеріалізму марксистсько-ленінського типу і філософам необхідно було якимось чином дійти 

цих положень, беручи за основу науковий базис. 

Безумовно, Володимир Шинкарук і Павло Копнін відчували свою правоту в тому відношенні, 

що в своїй критиці матеріалізму представники тогочасного ідеалізму значно перебільшували розрив 

між сучасною їм наукою і положеннями класичної матеріалістичної діалектики. Дивлячись на ці 

перебільшення, філософи Київської школи намагалися спростувати думки, які були в ідеалізмі, і 

довести повну когерентність між принципами діалектичного матеріалізму та тогочасною наукою, 

особливо, фізикою. Як ми вже зазначали, це вдавалося, за рахунок того, що ціла низка реальностей 
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насправді розумілася не таким чином, як вони представлені у фізиці, а репрезентувалася у більш 

глибокій філософській інтерпретації. У цій ситуації матеріалістична діалектика виступала своєрідним 

герменевтичним апаратом, який дозволяв перетлумачувати наукову картину світу у вигідному для 

діалектичного матеріалізму руслі. Таке перетлумачення призводило до того, що філософія тяжіла 

до герменевтики і, більшою мірою, виступала як мистецтво тлумачення, що доповнювало попередню 

аналітичну роботу. 

Звідси, цілком природним виглядав перехід до осмислення категорій діалектичного 

матеріалізму не лише з позиції того, що вони функціонують як відображення загальних властивостей 

об’єктивної дійсності або як загальні поняття мислення, але й з тієї позиції, що ці категорії 

функціонують як загальні концепти культури. У культурі ці категорії є не лише поняттями, а 

виступають одиницями смислу, які включають у себе, з поміж іншого, метафоричні сенси та 

культурно-сформовані антропологеми. Відповідно, таке тлумачення категорій як феноменів 

культурного мислення є важливим для тодішнього все більшого перетворення діалектичного 

матеріалізму в мистецтво герменевтики. 

Даний процес, також обумовлювався поступовою трансформацією діалектичної логіки 

у методологію науки та логіку наукового дослідження. В цьому контексті, діалектична логіка 

фактично виступає герменевтичним мистецтвом, що було покликане інтерпретувати результати 

філософії науки та філософських методологій наукових досліджень. Діалектична логіка була 

покликана виявляти те, яким чином і за допомогою яких категорій відбувається пізнання, які процеси 

сприяють його поглибленню. Логіка наукових досліджень як філософія науки це дозволяла зробити. 

Ы діалектичний матеріалізм як вчення про категорії, надавав світоглядне та культурно-історичне 

узагальнення тому матеріалізму, що репрезентувала логіка наукових досліджень. 

Цілком закономірно, що в київській філософській школі вивчався вплив системи категорій 

на процес наукового пізнання, на результати наукового пізнання, на розвиток наукових теорій і 

на процеси їх поглиблення, на суб’єкт наукового дослідження під час самого дослідження. Адже, 

окрім загальних закономірностей, що вимагають віри для того, щоб продовжувати наукове пізнання, 

дотримання власної гіпотези під час наукового дослідження, пошуку доказів та емпіричних даних 

на користь конкретної гіпотези, необхідна ще й певна загальна культура. Ця загальна культура 

науковця проявляється у поглибленому розумінні філософських категорій. 

Весь процес освіти, виховання покликаний, власне, до того, щоб формувати у суб’єкта 

наукового пізнання загальну культуру, яка дозволила б поглиблено розуміти категорії і 

співвідношення між ними не лише у формально-логічному, діалектичному ключі, але й в аспекті їх 

культурного втілення, культурного функціонування, культурної єдності цих категорій. Розробка даної 

проблематики була надзвичайно важливою для Павла Копніна і Володимира Шинкарука. 

В подальшому їхні напрацювання розвивалися, завдяки Сергію Кримському, Мирославу Поповичу, 

Євгену Бистрицькому та іншим мислителям Київської філософсько-антропологічної школи. 

Для Володимира Шинкарука яскравим прикладом філософа, що використовував категорії 

у єдності з історією культури, з історією духовності, з історією усього людства став Гегель, оскільки 

Гегель розглядав суб’єкт пізнання не лише як окрему особистість, яка спирається на апріорні 

категорії, що існують у її індивідуальній свідомості1. Суб’єкт пізнання поставав для німецького 

мислителя як модерна людина, що, в певному розумінні, являє собою все людство, втілює в собі 

культуру всього людства, категорії якої є квінтесенцією всього попереднього духовного розвитку 

людства2. Через освіту, виховання, пізнання людина повторює той шлях, який історично пройшло все 

людство у пізнанні категорій (у науковому і філософському пізнанні) і приходить до певних 

результатів, що мають характер культурного синтезу, а не є лише результатом певного пізнавального 

підсумку тут і сьогодні. 

Без сумніву, Гегель зобразив процес функціонування надбань попередньої культури 

ідеалістично: в кожному окремому сучасному суб’єкті функціонує абсолютний суб’єкт – абсолютний 

дух, який зміг проявитися через всю попередню історію людської духовності, в часи Гегеля він 

функціонує вже на рівні максимального прояву. 

Важливо, що ніякого подібного абсолютного духу, абсолютного суб’єкта Володимир 

Шинкарук не міг репрезентувати у власній діалектично-матеріалістичній системі. В існування 

 
1 Шинкарук, В. (1964). Логика, диалектика и теория познания Гегеля. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 44. 
2 Шинкарук, В. (1974). Теория познания, логика и диалектика И. Канта. Киев: Наукова думка, 259. 
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подібного абсолютного духу він не вірив і також категорично заперечував апріорний характер 

категорій. Він вважав, що категорії виступають результатом людського досвіду; результатом того, що 

на основі практики формується досвід, спочатку, як практичне пізнання, а, потім, власне, як 

теоретичне пізнання – але всі ці елементи виступають частиною практично-духовного відношення 

людини до світу. Суб’єктом пізнання, носієм категоріальної свідомості стає людство в його 

історичній реальності. Категорії розвиваються лише завдячуючи тому, що люди передають ці 

категорії з покоління в покоління, поглиблюють своє розуміння їх сенсу. Без цієї культурної традиції 

передання категорій нічого не могло би відбутися. 

Є певний парадокс, який визнається Володимиром Шинкаруком, про те, що мислення є 

результатом і рухом високорозвиненої органічної матерії, але сама по собі ця органічна матерія, тобто 

мозок, не здатна мислити. Для того, щоб мозок мислив, необхідно навчити його мисленню, надати 

йому категорії, за допомогою яких може здійснюватися процес мислення. А зробити це може лише 

людство, шляхом виховання, освіти, самоосвіти. Без такого засвоєння категорій від попередніх 

поколінь, здатність високоорганізованої матерії до мислення не буде реалізована. Сама по собі 

здатність до мислення не “прокидається” у високорозвиненій матерії і “автоматично” реалізуватися 

не може. Вона потребує суспільного духу для того, щоб цю здатність актуалізувати. 

З іншого боку, важливо, що процес мислення не відбувається і без матеріального носія, 

не протікає десь у “царстві духів”. Мислення потребує енергії людини, її особистої участі. Саме по 

собі мислення задане нам як мислення інших окремих особистостей, що мислили. Відповідно, це 

царство смислів передали нам не як дещо пасивне (як шелерівське «царство цінностей»), а як 

активний процес, що є у певних представників людства, у носіїв культури, у наших попередників, 

який, дійсно, може нами розвиватися і передаватися далі наступним поколінням. 

При цьому слід визнати наявність обмеженого історичного апріоризму, адже по відношенню 

до мислення окремої особистості певні категорії, напрацьовані у результаті попереднього розвитку 

людства, мають умовно апріорний характер. Особистість приходить у світ, де категорії вже є. Але 

вони є не у цієї особистості, а вони є у людства як у сукупності окремих особистостей. Для кожної 

особистості дані категорії як культурно апріорні, але, в дійсності, ці категорії існують тільки тому, 

що хтось їх у своєму мисленні відтворює, оновлює, переінтерпретовує і передає наступним 

поколінням. Мислення подібне до вогню, який передається від смолоскипа до смолоскипа. Сам по 

собі смолоскип не почне горіти і, відповідно, цей вогонь не буде передаватися. Такого типу уявлення 

дійсно відповідають тогочасній онтології, яку можна назвати реалістичною, оскільки вона 

не передбачала існування унікальної безсмертної душі; загальної безсмертної душі людства; 

апріорних знань; передавання цих апріорних знань поза культурним дискурсом, поза культурною 

традицією і розвитком всього людства. 

Володимир Шинкарук піддає критиці намагання Канта вивести категорії із самої структури 

людського розуму; з того, що у людини наявні види суджень; із особливостей цих суджень і показати 

ці категорії як певні вічні властивості людської розумності, які існують завжди і всюди, де ця 

розумність зустрічається. Володимир Шинкарук наголошує, що категорії виникають внаслідок 

розвитку розумності і їхня кількість значно більша, ніж та, яку мислили собі Кант і Гегель. Ці категорії 

постають як надбання досвіду людства, внаслідок чого зростає їх чисельність. Всі спроби прив’язати 

категорії до структури людського мислення і зробити їх загальнообов’язковими, універсальними є 

хибними. Категорії відкриваються і набувають універсальності в живому історичному, культурному, 

філософському, науковому розвитку, але ці процеси не є напередвизначеними, їх протікання не є 

гарантованим. 

Володимир Шинкарук вважав, що всі спроби Канта і Гуссерля показати категорії як 

формальний бік мислення, тотожну структуру свідомості людини будь-якої історичної доби 

не відповідають історії культури та науки. Шинкарук звертає увагу на те, що величезний період 

історичного розвитку функціонувало міфологічне, а потім релігійне мислення. Для даних різновидів 

мислення були характерні свої специфічні категорії, але деякі з них згодом набули значення 

універсальних, філософських, наукових категорій. Вказаний процес проходив поступово. Якщо 

подивитися на долю таких категорій як “необхідність” чи “випадковість”, то все це осмислювалося 

в культурних і релігійних образах, міфологемах, ідеях. Лише з часом ці категорії набули статусу 

філософських, а потім наукових категорій. 

Таким чином, перед нами розгортається процес, що виглядає закономірним, а його результати 

постають як, нібито, зумовлені необхідністю. Але, коли цей процес відбувався, ніщо не гарантувало 
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ні того, що людство дійде до філософського і наукового рівнів розвитку; ні того, що ці категорії 

набудуть саме такого вигляду. 

Відповідно, у даній філософській позиції відчувається заклик, як у пізнього Гуссерля, до того, 

щоби цінувати ті смисли і те культурне, філософське, наукове багатство, яке розвинулося досьогодні 

і є спільним надбанням усього людства; підтримувати його, не давати його зруйнувати тим, хто 

закликає до торжества ірраціоналізму. 

Висновки. Філософським методом для Володимира Шинкарука стала діалектика. 

У застосуванні до антропології діалектика дозволила показати людину як єдність протилежностей, 

оскільки в кожній особистості є протистояння та єдність соціального і біологічного, індивідуального 

і універсального. Прийняття створених попередніми поколіннями сенсів на початку розвитку 

особистості дозволяє пізніше додавати власні сенси завдяки індивідуальній творчості. Засвоєння і 

продукування смислів не є формально-логічним, і це підштовхує до розвитку герменевтики. Для 

діалектики найбільше антропологічні протилежності виявляються у тому, що людське пізнання 

визнається як єдність формально-логічного та інтуїтивно-гіпотетичного. Функціонування інтуїтивно-

гіпотетичного елементу пізнання та його єдність з формально-логічним фактично виявляються 

предметом герменевтики. 
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This article is motivated by a problem of interpretation of Plato’s dialogues. It is a well-known fact that 
new approaches emerged after the decline of the Neoplatonic interpretation of Corpus Platonicum. 
These are Unitarianism, Developmentalism, Esoterism, and Dramatism. At the same time, they have 
not offered an unequivocal answer to the «riddle of Plato’s work» and have created many new 
problems. The emergence of any new interpretation arouses a lively interest under such 
circumstances. Ch. Kahn’s ambitious attempt at proleptic interpretation was no exception. 
The purpose of this article is to outline the main features of this interpretation and offer some critical 
comments. Particular attention will be paid to the hermeneutic attitude of the researcher. The findings 
of the research show that the fundamental assumption of Unitarianism, according to which Plato had 
a single philosophical position from the beginning of his career and it was not radically changed during 
his life, is the basis of Ch. Kahn’s proleptic interpretation. This position was formed early on, but it was 
radically new to his contemporaries. They weren’t prepared for it. That is why Plato deliberately 
(«authorial design») decided to present it gradually in the «literary project». This project provides that 
Plato had written the early dialogues indirectly, through many «hints», «riddles», «clues», etc., 
to prepare his reader for the direct presentation of the philosophical position in the «middle 
dialogues» (especially, in the «central books of the Republic»). But this assumption of «authorial 
intent» finds no support in Plato’s writings. Strictly speaking, we have no significant grounds for directly 
attributing such the «literary project» to Plato. Thus, it is always only going to be an assumption that 
is introduced by the interpreter himself from outside. Moreover, even under this assumption 
two obvious drawbacks can be seen: 1) devaluing the early dialogues in light of the middle ones; 
and 2) constructing the chronology of the dialogues on subjective criteria. 
Keywords: prolepsis, unitarianism, developmentalism, Plato’s dialogues, Ch. H. Kahn. 

Сучасний етап в дослідженні діалогів Платона починається з радикальної критики та 

заперечення неоплатонічного підходу в кін. XVIII – поч. XIX століття Брукером, Тідеманном і 

Теннеманном. Саме тоді з’явилася необхідність знову звернутися безпосередньо до текстів Платона. 

Таке звернення приводить багатьох вчених до виявлення в них низки суперечностей, лакун і темних 

місць. Зрештою, це ставить перед ними основоположне питання: у який спосіб можна працювати 

з настільки проблемними текстами1? У відповідь були випрацювані два основних підходи: унітаризм 

і девелопменталізм (або еволюціонізм). Саме вони довгий час панували в інтерпретації діалогів 

Платона. Втім починаючи з середини ХХ століття, коли центр досліджень у цій царині перейшов 

від німецькомовного до англомовного світу, спостерігається очевидне переважання другого підходу2, 

 
1 Tigerstedt, Е. N. (1974). The Decline and Fall of the Neoplatonic Interpretation of Plato: An Outline and Some 

Observations. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 5-7, 57-67; Tigerstedt, Е. N. (1977). Interpreting Plato. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell, 65-69. 
2 Rowe, C. (2006). Interpreting Plato. In Hugh H. Benson, ed. A companion to Plato. Chicester, 15. 

DOI: https://doi.org/10.1002/9780470996256.ch2. 
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а у наш час – фактично повне домінування. Хоча класичне протистояння зійшло нанівець, занепад 

унітаризму та багато проблем девелопменталіму змусили шукати нові рішення, як наслідок з’явилися 

езотеричне та драматичне (діалогічне) тлумачення. Чи надали вони відповіді, які б прийняли 

більшість дослідників? Точно ні. Ба більше, загальна згода відсутня навіть в межах цих підходів. 

Таким чином, наразі в платонівських дослідженнях продовжуються суперечки між інтерпретаторами 

різних спрямувань, але значного прогресу у вирішенні «загадки Платона» немає. В такій ситуації 

кожна нова спроба запропонувати оригінальне тлумачення діалогів Платона привертає до себе 

неабияку увагу. Однією з найпомітніших за останні десятиліття стала спроба відомого дослідника 

античної філософії, а нині професора-емерита Пенсильванського університету, Чарльза Кана (Charles 

H. Kahn). Декілька десятиліть праці вилилися у низку статей та дві солідні монографії: «Plato and the 

Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form» (1996) та «Plato and the Post-Socratic 

Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature» (2013). 

У цій статті ми прагнемо окреслити основні риси пролептичного (інгресивного) тлумачення, 

запропонованого Ч. Каном, та висловити деякі критичні зауваги до нього. Здебільшого ми 

сконцентруємо свою увагу на методологічних питаннях, на самій герменевтичній настанові 

дослідника. 

Уявімо на мить ситуацію, що провадимо виступ на конференції, скажімо в Пенсильванії, 

присвяченій проблемам тлумачення Платона, і що захищаємо наступні положення: 1) Філософія 

Платона зазнала радикальних змін, позаяк він довгий час був активним письменником і мислителем; 

2) ці зміни відображені у трьох абсолютно різних, несумісних один з одним періодах його творчості 

(«сократичному», де Платон йде за поглядами Сократа; «середньому», де починає розкриватися його 

власна філософська позиція; і «пізньому», де ця позиція радикально трансформується); 

3) «сократичний» період охоплює значну частину діалогів корпусу. Якби на цій конференції був 

присутній Кан, зважаючи на його праці, він обов’язково мав би заперечити кожну з цих тез як 

сумнівну та хибну. Ба більше, запропонувати абсолютно протилежні. 

Річ у тім, що первинна герменевтична настанова дослідника дещо інша, а саме: філософське 

тлумачення має тяжіти до того, аби за розмаїттям висловлювань та тез, запропонованих в діалогах, 

побачити єдність думки Платона1. Найбільш радикально це виражено в одній із статей, що 

передувала виданню другої книги: «…філософське тлумачення мусить шукати основоположну 

єдність думки між діалогами. Я вважаю за певну річ, що філософія для Платона означає пошук 

єдиного погляду, і тому чутливий інтерпретатор мусить починати з припущення, що у Платона є 

такий погляд на речі»2. Таке апріорне переконання ще не обов’язково контрастує з висловленими 

вище положеннями, позаяк все залежить від розуміння поняття єдності. Наприклад, ми можемо 

вбачати єдність думки Платона в тяглості розгляду одних і тих самих проблем. Однак вже 

з декількох вступних сторінок першої книги очевидно, що Кан розуміє це принципово інакше. Його 

вихідне положення відображає фундаментальне переконання унітаристів  про єдність філософської 

позиції мислителя від початку його творчості: «за літературними коливаннями праці Платона стоїть 

стабільний світ поглядів [Курсив авт.], визначений його прихильністю до потойбічної метафізики 

(otherworldly metaphysics) та до строгого сократичного морального ідеалу. Ці погляди були 

сформовані порівняно рано та стало підтримувалися упродовж його життя [Курсив авт.]»3. 

Приймаючи таку позицію, Кан декламує відхід від девелопменталізму: «я рішуче  не згоден 

із стандартним поглядом (standard view) на Платона як автора, що захищає принципово різні 

філософії на різних етапах своєї кар’єри»4. Таким чином, у цьому дослідженні він намагатиметься 

надати нового імпульсу унітарному тлумаченню, запропонувавши свій варіант підходу. Це 

здійснюватиметься через постійне наголошування на опозиції до девелопменталізму, себто 

своєрідному відродженні класичного протистояння. 

 
1 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, 36-37; Kahn, Ch. H. (2013). Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the 

Philosophy of Nature. Cambridge University Press, ХІІ. 
2 Kahn, Ch. H. (2012). The philosophical importance of the dialogue form for Plato. In: Fink, J. L. (ed.) (2012). 

The development of dialectic from Plato to Aristotle. New York, 160-161. DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511997969.009. 
3 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, XV-XVI. 
4 Там само, ХІV. 
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Ключем до подолання «стандартного погляду» є Платон як письменник-драматург. Він – 
«великий художник» і «літературний талант»1, «один з найвеличніших драматургів», на одному щаблі 
з яким стоять лише Софокл, Евріпід і Шекспір2. Помилка «стандартного погляду» полягає у тому, що 
він неправильно розуміє цей бік Платона, коли розглядає його філософію. Тому Кан пропонує 
«прочитання текстів, яке повністю віддає належне хитрості (cunning3) Платона як письменника»4. Така 
хитрість проявляється у «зумисному» чи «свідомому» (deliberate)5 здійсненні фактично кожного кроку 
при написанні діалогів. Античний мислитель створює для «вдумливого» (thoughtful), «сприйнятливого» 
(perceptive) та «уважного» (alert) читача6 не купу розкиданих, жодним чином непов’язаних між собою 
творів, а вражаюче текстове поле з «натяків» (hints), «прообразів» (prefigures), «загадок» (puzzle), 
«підказок» (clues) і т. п., за якими той, доклавши належних зусиль, побачить «вписаний в діалоги 
авторський задум» та «всеохопний художній план, який слід розглядати як відображення 
основоположної єдності філософської позиції Платона»7. Саме «гіпотеза авторського задуму», який 
Платон осмислено реалізовує в межах свого «літературного проєкту»8, витлумачена з позиції 
унітаризму, є основою пролептичного тлумачення Кана. Щоправда, як ми побачимо далі, таких 
проєктів-задумів у Платона було мінімум два, і їхні назви суголосні найменуванням книг 
американського дослідника. Почнімо короткий опис цих проєктів у порядку слідування. 

Тож, перша книга охоплює аналіз 18 діалогів, починаючи з Апології та завершуючи Федром. 
Ці діалоги виокремлюються на підставі даних класичного стилометричного аналізу, відповідно 
до якого, окрім Держави та Федра, інші 16 діалогів належать до групи І9. Однак попри фактично 
повну загальну згоду дослідників щодо приналежності діалогів до цієї групи, впорядкування діалогів 
у середині неї обертається повною незгодою, позаяк зазвичай пропонуються абсолютно протилежні 
лаштування10. У такий спосіб, зазначає Кан, стилометричний аналіз хоч і зумів виокремити цю групу 
діалогів, але він повністю безсилий вибудувати їх у правильному порядку, «тому вчений має право 
впорядковувати їх у будь-якій послідовності… Однак загалом впорядкування мусить 
підпорядковуватися літературному такту, історичному представленню, або особистому здогаду 
(personal hunch)»11. Послуговуючись цим правом, з власних мотивів, загалом окреслених вище, Кан 
ділить групу І на 6 етапів: 1) Апологія, Крітон; 2) Іон, Гіппій Менший; 3) Горгій, Менексен; 4) Лахет, 
Хармід, Евтифрон, Протагор; 5) Менон, Лісід, Евтидем; 6) Бенкет, Федон, Кратил. При цьому він 
продовжує наполягати, що про жодну еволюцію думки Платона не йдеться, лише про «літературну 
презентацію»12. Втім зазначена презентація або проєкт починають реалізовуватися не одразу. 

Річ у тім, що діалоги 1-го і 2-го етапу були своєрідною пробою пера, де Платон просто 
приєднується до написання в жанрі «сократівських бесід», які виникають поміж учнями Сократа 
після його смерті. Головна особливість цього жанру полягає в тому, що в його межах твори є 
передовсім драматичними, а Сократ – художнім персонажем13. Тому будь-які спроби створити 
на їхньому ґрунті образ історичного Сократа і його філософії від початку хибні. Так само як і спроби 
виокремлювати будь-який «сократичний» період у творчості Платона. Звісно, Сократ як взірець 
філософа, як моральний ідеал мав значний вплив на Платона14, але в самих діалогах ми можемо 

 
1 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, XV-XVI, 88; 126; 371. 
2 Там само, ХІІІ; ХІV; 36; 252. 
3 Там само, XIV; 38; 57; 65; 182; 306. 
4 Там само, 293. 
5 Там само, 38; 68; 179; 222; 250; 251; 339. 
6 Там само, 168; 170; 178; 209. 
7 Там само, 63. 
8 Там само, ХVI; 40; 42; 58; 59; 60. 
9 Держава, Федр, Парменід і Теетет зазвичай належать до групи ІІ; Софіст, Політик, Філеб, Тімей, Крітій, 

Закони – до групи ІІІ. Варто зауважити, що ці групи не є абсолютними, можливо, окрім останньої. Також 

у групі І Кана відсутній Гіппій Більший, визнаний ним неавтентичним, див. там само, 37 (заув. 3). 
10 Thesleff, H. (2009). Studies in Platonic Chronology. In Platonic patterns: collection of studies by Holger Thesleff. 

Las Vegas: Parmenides Publishing, 154-163. 
11 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, 46-47. 
12 Там само, 47-48. 
13 Там само, 2-3. 
14 Там само, 39; 71-72. 
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шукати його філософські ідеї та історичний портрет лише в Апології1, яка сама собою не є діалогом, 
та почасти в Крітоні2. В діалогах 3-го етапу, себто Менексені, а надто Горгії, Платон починає 
проявляти себе як великий письменник, трансформуючи жанр «бесід із Сократом» у дещо більше3. 
В цей час відбувається його прощання з мріями про політичну кар’єру та переорієнтування 
на теоретичну, письменницьку діяльність4. 

А відтак починається реалізація Платонового задуму. Кан твердить, «що коли Платон береться 

за написання Лахета… він робить це з перспективи значно масштабнішого задуму»5. Тобто в момент 

написання Лахета уже сформувалися погляди або філософський світогляд Платона, який «стало 

підтримуватиметься упродовж життя» і який філософ поступово розкриватиме у своєму проєкті. Він 

свідомо стримуватиметься у викладі своєї філософії, проявляючи «неабиякий літературний такт», 

позаяк тогочасне атенське суспільство було зовсім неготове до пропонованої ним радикально нової 

метафізики. Повне відкриття позиції реалізується в «середніх діалогах», а надто Федоні та 

«центральних книгах Держави»6. І лише з перспективи «середніх діалогів» ми можемо правильно 

зрозуміти низку «натяків», «замовчувань» і «загадок» в діалогах 4-го і 5-го етапу. Або 

послуговуючись словами самого Кана, ми мусимо «визначати значення кожного конкретного 

аргументу чи цілої праці, помістивши їх в більш широкий мисленнєвий світ, виражений в середніх 

діалогах»7. Це і є сутністю пролептичного (інгресивного) тлумачення. Американський дослідник 

наполягатиме на цьому постійно, ось лише деякі приклади: «Насамкінець, саме ця систематична 

спрямованість на Державу, що пов’язує докупи всі або більшість цих діалогів [4-ий і 5-ий етапи – 

В. М.], пропонує найбільш чітку перспективу їхньої взаємодії»8; «…сім підготовчих діалогів 

призначені для підведення читача до поглядів, що викладені в Бенкеті, Федоні та Державі…вони 

можуть бути адекватно прочитані тільки з перспективи середніх діалогів»9; «…спосіб викладу 

Платона настільки приховано поступовий, що цей замисел може бути сприйнятий лише 

ретроспективно…ці сім діалогів можна розглядати як єдину групу, яка є апоретико-пролептичним 

вступом до середніх діалогів»10; «Для читачів діалогів все стане зрозумілим тільки ретроспективно, 

коли вони досягнуть VI книги Держави…в підготовчих діалогах всі шляхи ведуть до Держави»11; 

«…діалоги визначення [5-ий етап – В. М.] від початку були задумані як перша стадія у всебічному 

вираженні тієї самої філософії, яка повно буде сформульована в середніх діалогах»12. 

В першій книзі інгресивне тлумачення Кана покликане показати тяглість Платонової думки, 

себто відсутність радикального розриву між метафізикою, психологією та гносеологією Бенкету, 

Федона, Держави та більш ранніми діалогами. Іншими словами, не було ніякого «сократичного» 

періоду, є лише чисто платонівський період розгортання «єдиного літературного проєкту». 

Так, Платон довгий час був активним письменником і мислителем, але він не був флюгером, 

 
1 Це пов’язано з тим, що Апологія разюче різниться від інших діалогів. По-перше, лише вона у Платона належить 

до жанру традиційних судових промов; по-друге, вона зображує історичну подію (себто публічний суд), 

на якій сам Платон був присутній, тоді як всі інші діалоги здебільшого є вигадками і відбувалися приватно 

без його присутності. Втім Кан закликає бути обережними і з Апологією, визнаючи її лише «квазіісторичним 

документом», в якому ми все одно не можемо провести точну лінію між історичністю та художньою вигадкою 

(там само, 88). Щодо інших свідчень про Сократа, то Кан їх радикально заперечує. Особливо це стосується 

свідчень Ксенофонта й Аристотеля, позаяк вони створювали свої образи Сократа під впливом діалогів Платона. 

Їхні зображення хибні, адже пройшли подвійне викривлення. Критика Аристотеля вибудовується в дусі 

Г. Чернісса, себто Стагірит розглядається як недобросовісний історик філософії, який тлумачив Сократа лише 

у світлі підступу до своєї системи; що стосується Ксенофонта, то він в 401 р. до н.е. покинув Атени, і 

не повертався туди протягом 30 років, його пам’ять про Сократа потребувала постійного живлення, яке 

від брав у авторів «бесід із Сократом», зосібна у Платона (там само, 75-87). 
2 Там само, 87-88. 
3 Там само, 41. 
4 Там само, 51-53; 126-127. 
5 Там само, 58. 
6 Там само, 68-71. 
7 Там само, 59. 
8 Там само, 48. 
9 Там само, 59-60. 
10 Там само, 148-149. 
11 Там само, 209. 
12 Там само, 339.  
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який змінює своє положення залежно від подуву вітру, як твердить девелопменталізм. Він мав 

усталені та міцні переконання фактично від початку своєї творчості, які абсолютно свідомо  

викладав поступово, аби підготувати широкий загал до досі незнаної і абсолютно шокуючої для 

тогочасних атенців філософії. 

Вочевидь, вже у часі написання цієї книги Кан чітко розумів, що принаймні за своїми 

формальними ознаками діалоги пізнього періоду (група ІІ і ІІІ за стилометрією) відмінні від тих, які 

аналізувалися тут. Дані стилометричного аналізу мали поглибити таке розуміння. Зрештою, це 

вилилося у підготовку підґрунтя для виокремлення другого проєкту. Таким підґрунтям став Федр, 

який закривав аналіз 18 діалогів цього періоду. Кан твердить, що «Федр можна розглядати як 

перехідний момент в творчості Платона як автора: в першій частині діалогу він прощається 

з високорозвиненим літературним стилем ранніх і середніх діалогів, а в другій проступає проєкт його 

нового способу письма, задуманий як образ усної діалектики, що практикувалася в Академії»1. Відхід 

від драматичного діалогу до більш дидактичного. Пояснення причин такого переходу ми 

не отримуємо, лише заувагу, що дихотомічна структура Федра відображає зміну Платоном своєї 

авдиторії, себто якщо раніше він працював на широкий загал, тепер же сконцентрувався на вузькому 

колі філософів-академіків. Понад це, на змістовному рівні взагалі не відбулося жодного радикального 

переходу «ні в концепції філософії Платона, ні в його поглядах на реальність»2. Зрештою, нам 

пропонується оптимістичне та багатообіцяюче твердження: «В розвитку політичної теорії Платона 

від Держави до Законів ми можемо прослідкувати аналогічний приклад наступництва та змін в межах 

стабільної теоретичної основи (stable theoretical framework)»3. Таке твердження змусить серце битися 

швидше у будь-кого, хто коли-небудь серйозно займався Платоном, позаяк поєднати в наступництві 

такі різні діалоги пізнього періоду, бодай навіть на рівні політичної теорії, є завданням надскладним 

і, здається, ще досі ніким не вирішеним. 

Сімнадцятьма роками пізніше вийде друга книга, початок якої здається продовженням ліній, 

які уґрунтовували та завершували попередню працю. Точніше лише перші дві сторінки її передмови. 

В їхніх межах наголошується, що «в шаленому розмаїтті шести діалогів» Кан продовжить шукати 

«глибинну єдність інтелектуального проєкту», хоча це вже «абсолютно новий проєкт» і 

на формальному, і на тематичному рівні, позаяк він спрямований на «професійного слухача». Його 

сутність в тому, аби «відновити вивчення природи в межах платонівсько-елеатської філософії 

інтелігібельних ідей»4. Відповідно до інгресивного тлумачення, ми мали б дійти до того, аби дивитися 

з позиції Тімея та Законів, або лише Законів, і розуміти темні місця Парменіда, Теетета, Софіста, 

Політика та Філеба. Однак вже сам перелік цих діалогів йде у розріз із висловленою вище заувагою 

про «шість діалогів», позаяк їх тут сім. І дійсно, просто зазирнувши до змісту книги, ми бачимо, що 

Закони виключаються з розгляду як такого, адже переносяться в «Епілог». Зрештою, вони постануть 

як ще один автономний «незавершений проєкт», який спрямований не на професійну філософську 

авдиторію, а знову на широкий загал5. Можна було б очікувати, що попри це виключення (яке було 

доволі типовим для унітаристів6), надалі пролептичний виклад отримає своє продовження в межах 

інших перелічених діалогів пізнього періоду. Однак такі очікування марні. Кан прямо відмовиться від 

пролептизму (інгресивізму) та почасти своєї попередньої настанови: «…погляд, який я до цього 

описував як унітарний, либонь, більш точно може бути визначений як прогресивна розробка 

теоретичної основи (progressive working out of a theoretical basis) для того, що спочатку було 

насамперед практичною концепцією: ідеалом чесноти, змодельованої з особистості Сократа»7. Його 

нове тлумачення вибудовується довкола твердження про поступове розширення теорії ідей, яке 

у своїй основі є Аристотелевим, що призводить до появи на цьому ґрунті абсолютно нової хронології 

 
1 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, 373. 
2 Там само, 380. 
3 Там само, 387. 
4 Kahn, Ch. H. (2013). Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature. Cambridge 

University Press, ХІ-ХІІ. 
5 Там само, 215; 219. 
6 Наприклад, подібний крок був здійснений знаменитим Едуардом Целлером, див. Zeller, E. (1876). Plato and 

the older Academy. New York, Russell & Russell, XIII. 
7 Kahn, Ch. H. (2013). Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature. Cambridge 

University Press, XIV. 
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діалогів1. (Хронологія нова для тлумачення Кана, але її форма класична, трирівнева.) Наводити цю 

хронологію, як і загалом тлумачення, немає жодного сенсу, позаяк це виходить за межі пролептизму, 

а отже і за межі мети цієї статті. З іншого боку, варто зауважити, що попри так званий «прогресивний 

виклад», Кан залишається вірним фундаментальному переконанню про наявність «стабільної 

онтології» у Платона2. Під цим він розуміє, передовсім, дуалізм мисленнєвого та чуттєвого, Буття та 

Становлення, який проймає фактично всі діалоги Платона3. 

Досі ми окреслювали загальні риси пролептичного (інгресивного) тлумачення Кана, 

намагаючись передати їх якомога об’єктивніше і без висловлювання з цього приводу власних думок. 

Наразі ж наведемо деякі критичні зауваги. 

Насамперед, варто віддати належне мужності Кана взятися за вибудовування унітарного 

тлумачення в час домінування девелопменталізму та нарощування сили інших підходів. Це викликає 

неабияке захоплення та повагу. Його ідея з «літературним проєктом» дуже глибока, позаяк після 

визнання більшістю дослідників результатів стилометричого аналізу, принаймні поділу на три групи, 

унітаризм уже не має такої розкоші, як за часів Шлейермахера чи Ріббінґа, аби поставити Федр на місце 

першого діалогу Платона, що б чітко підтвердило наявність його філософських поглядів від початку, а 

вже відтак можна було б говорити про поступове розгортання його філософії в інших діалогах. Те саме 

стосується і радикальної відмови від важливості хронології у межах цього підходу, як це робив Шорі, 

особливо після визнання автентичності деяких листів. Проте, попри цікавість та проникливість такої 

ідеї, як і пролептизму загалом, назвати її оригінальною вкрай складно. Річ у тім, що вже В. Йегер, 

аналізуючи творчість Платона в контексті виховання греків (освітній проєкт!), використовував 

подібний підхід4. Хай там як, це жодним чином не заперечує привнесення новизни до цього підходу 

американським дослідником. Головна відмінність між Йегером і Каном – концентрація на різних 

аспектах філософії Платона: практичному та теоретичному відповідно. Звісно, з урахуванням того, що 

такий поділ вкрай умовний, позаяк для самого Платона він навряд чи був актуальний. 

Від самого початку у мене викликало занепокоєння найменування тлумачення Кана: інгресивне 

або пролептичне. Особливо це стосується другого терміна. І річ зовсім не в тому, що він переноситься 

з літературного аналізу античної драми, зосібна Орестеї Есхіла, проведеному Е. Лебек, на ґрунт аналізу 

філософії Платона5. Цей термін систематично відсилатиме мене до проведення аналогії 

з «протрептизмом» чи «паренитизмом» езотеристів. І така аналогія швидко виведе на спільний недолік 

обох тлумачень: знецінення діалогів. Безперечно, воно різного штибу. Якщо езотеристи знецінюють усі 

діалоги, розглядаючи їх лише як підготовку до усної «таємної доктрини», пролептичне тлумачення 

Кана робить те саме, тільки щодо усіх діалогів, окрім «середніх». Останні є центром, до якого все 

рухалося і в якому все виражено прямо та повно. Таким чином, більш ранні діалоги мали свою 

найбільшу цінність в процесі реалізації «літературного проєкту» Платона, коли перші їхні читачі, себто 

сучасники-атенці, очікували нову порцію «натяків», «підказок» і «загадок», аби належно підготуватися 

до викладу шокуюче нової метафізики. Для нас ситуація інша: ми не потребуємо такої обережної 

підготовки, позаяк почасти саме метафізика Платона і досі лежить у підвалинах нашого життя, себто 

вона не зможе шокувати нас. Таким чином, ми можемо знехтувати ранніми діалогами, просто взявши 

та прочитавши Бенкет, Федон і «центральні книги» Держави, звідки отримаємо, як переконує Кан, 

повний виклад філософії Платона першого періоду. Але чи пропонують ці діалоги такий виклад? Звісно, 

мало сумнівів у тому, що «середні діалоги» являють собою більш конструктивні представлення 

філософської позиції Платона, ніж так звані «апоретичні», втім не менш безсумнівно, що їхня 

конструктивність не може претендувати на вичерпність. Зазначені діалоги не представляють струнких, 

ясних і несуперечливих теорій6, радше кожен з них, даючи певну відповідь, займається поглибленням 

 
1 Kahn, Ch. H. (2013). Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature. Cambridge 

University Press, XIV. 
2 Там само, 1; 49-51; 54; 58; 60; 86; 145; 187.  
3 Там само, 147-148; 165-166; 182; 207. 
4 Що цікаво, в цьому контексті Кан лише раз (а загалом двічі!) цитує Йегера, вказуючи на коріння своєї 

«герменевтичної гіпотези», див. Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use 

of a Literary Form. Cambridge: Cambridge University Press, 41.  
5 Kahn, Ch. H. (1993). Proleptic Composition in the Republic, or Why Book I was Never a Separate Dialogue. 

Classical Quarterly, 85, 142. DOI: https://doi.org/10.1017/S0009838800044220.  
6 На ігнорування «неповноти» самих «середніх діалогів» вказував один з критиків Кана, див. Gill, Ch. (1998). 

Is Plato Proleptic? Polis, 15, 118. DOI: https://doi.org/10.1163/20512996-90000007 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 140 

самого питання, просвічуванням нових шляхів пошуку. Ба більше, на них, як і на інші діалоги, 

накладається проблема іронії, до слова, повністю зігнорована Каном, яка підточує беззаперечність будь-

якого твердження. І саме в цьому сенсі Платон справді «хитрий». 

Знецінення діалогів відбувається в межах припущення про «авторський задум», яке є основою 

пролептизму. Це головна проблема цього тлумачення. У Кана першого тому вона буде окреслена 

просто як теза, належна до подолання через серію аргументів. Він зауважить: «Деякі читачі можуть 

не погодитися з моєю пропозицією приписати Платону авторський проєкт, який передається лише 

у непрямий спосіб. Яке право ми маємо приписувати Платону те, що в тексті явно не зустрічається?»1 

Мушу зізнатися, що я один з таких читачів. Річ у тім, що жоден аргумент, який далі наводиться 

дослідником2, не спроможний подолати те, що міститься безпосередньо в текстах діалогів. Справді, 

коли Платон хоче сказати про якийсь «літературний проєкт», він це робить прямо, звісно, наскільки 

це дозволяє такий непрямий стиль викладу як діалогічна форма. Наприклад, наявність певного 

проєкту порівняно ясно демонструється в Політику (284 В; 286 В)3, де є пряме посилання на Софіста 

і окреслення наміру написати діалог Філософ. Отже, можемо говорити про незавершений проєкт 

«Софіст-Політик-Філософ» або «Тімей-Крітій», позаяк у них тотожна ситуація, себто в Крітії 

(106 А-В)4 є пряме посилання на міркування Тімея. Чи можемо ми сказати щось подібне про 

«літературний проєкт» 18-ти діалогів без заступу далеко за їхні межі? Як на мене, у жодному разі, 

позаяк в них відсутні прямі перехресні посилання і навіть алюзії на них, подібні до тих, які є, 

наприклад, між Софістом (216 А)5 і Теететом або Софістом (217 С)6 і Парменідом. Ці діалоги 

створенні як незалежні та самодостатні одиниці, тому будь-яке зовнішнє накидування на них 

проєктності завжди зіштовхуватиметься з проблемою неможливості переконливого доведення 

подібного твердження. Кожен непрямий аргумент, себто «натяк», «прообраз», «імпліцитність» чи 

«замовчування», актуальний як частина великого задуму лише доти, доки читач сліпо слідує 

за автором, повністю довіряючи йому. Як тільки він не погодиться з тим, що певний «натяк» чи 

«підказка» є такими, вони просто перестають існувати, а разом з ними і задум. Це те, в чому ми ніколи 

не маємо певності. В цьому сенсі сама історія досліджень Платона спростовує апеляцію Кана 

до «вдумливого», «сприйнятливого» та «уважного» читача, який побачить загальний «авторський 

задум», позаяк Шлейермахер, Целлер, Шорі, як і супротивники унітаризму Ґатрі та Властос, були, 

гадаю, не менш «вдумливими» та «сприйнятливими» читачами, але такого «проєкту» не побачили. 

Зрештою, Кан другого тому також стане читачем з цього табору, який не погоджується зі своїм же 

припущенням, якраз через відсутність прямих аргументів: «Сьогодні я б сформулював свій погляд 

більш обережно, аби уникнути враження, що Платон ніколи не змінював свою думку або що він 

з самого початку знав, куди йде. Наразі я б менше покладався на поняття пролепсису, яке передбачає 

завчасну наявність такого плану, оскільки для цього немає прямих доказів. Хоча я все ще вірю, що ми 

можемо віднайти пролептичні наміри в багатьох ранніх діалогах (наприклад, в Лісіді та Евтидемі), я 

не розглядаю це як тезу, яка захищатиметься тут. Натомість, обмежуючи свої претензії тим, що явно 

виражено в тексті…»7. Однак, якщо обмежити свої «претензії» вираженим в тексті та відмовитися від 

пролептизму, доведеться зіштовхнутися зі значно серйознішими утрудненнями. Кан це добре 

розумів, тому декламував фактичну відмову від початкової герменевтичної настанови на користь 

«прогресивного викладу» та нової хронології, що сукупно зближує його тлумачення 

з девелопменталізмом. Хоч Кан прямо не визнаватиме такого зближення. 

Насамкінець, критики Кана звертали увагу, що у першій книзі ми можемо побачити значні 

недоліки принципу вибудовування хронології8. До них належить довільність критеріїв. Направду, 

 
1 Kahn, Ch. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: 

Cambridge University Press, 64. 
2 На думку Кана, Платон не дає прямого викладу своє філософії з двох основних міркувань: 1) через педагогічні 

переваги, які дають апорії; 2) через гострий розрив або «психологічну дистанцію» у розумінні світу між ним 

і натовпом, через що і була обрана «інгресивна експозиція» (там само, 66-67). 
3 Cooper, J. M. & Hutchison, D. S. (ed.) (1997). Plato: Complete Works. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 

327; 329. 
4 Там само, 1292-1293. 
5 Там само, 236. 
6 Там само, 237. 
7 Kahn, Ch. H. (2013). Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature. Cambridge 

University Press, ХІІІ. 
8 Griswold, Ch. (1999). E Pluribus Unum? On the Platonic ‘Corpus’. Ancient Philosophy, 19, 361-397. 
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ніщо не заважає нам, виходячи з власного «мотиву» та даних стилометрії1, поставити на будь-яке 

місце кожен з діалогів, що належить до перших п’яти етапів у поділі Кана. Понад це, у першій книзі 

залишається незрозумілим, чому Кратил віднесений до 6-го етапу, на рівні з Федоном і Бенкетом. 

Він не виконує функції представлення позитивної доктрини у дусі останніх, і його аналіз провадиться 

в другій книзі у зв’язку з діалогами Теетет і Софіст, «прообрази» проблем яких наявні в ньому2. 

Отже, в межах пролептичного тлумачення, якщо прийняти основні припущення Кана, 

відбувається знецінення «ранніх» діалогів, позаяк все просвітлюється та прояснюється лише 

в «середніх», та реалізується вибудовування хронології на довільних критеріях. А втім прийняти такі 

припущення американського дослідника вкрай складно через проблему неможливості прямого 

доведення наявності «авторського задуму», а відтак і реалізації самого «літературного проєкту». Тому 

в двох основних монографіях Кана про Платона ми спостерігаємо зародження та занепад 

пролептичного тлумачення. 
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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
CОФІЙНОЇ ОНТОЛОГІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

The current systemic crisis has undoubtedly affected both theoretical knowledge and economic 
life itself. This causes the urgency of the revision of the historical heritage of economic thought as 
a whole and its individual areas. As well as the implementation of mental reflection on the subject 
of cognitive abilities and limitations. Analysis of economic thought in historical retrospect 
highlighted several theoretical and methodological problems. This is the so-called isolation of 
theoretical calculations from such important aspects of economics as economic anthropology and 
analysis of social, environmental, and even psychophysiological aspects of reality. 
The article considers the problem of Sofia ontology in the practices of philosophical reflection of 
thinking. The Sofia ontologization of the economy can be defined as a set of philosophical 
reflections of the Sofia experiences in the context of the economy. The author is based on the 
practices of the Sofia ontologization, existing in the tradition of the philosophy of economy. This 
provides opportunities to increase the heuristic potential of economic thinking and give it a new 
perspective of energy and meaning. Sophia’s ontologization of economic thinking can, according 
to the author, overcome some totalitarianism present in traditional economic thought. 
The practices of philosophical reflection of economic thinking co-create, on the one hand, 
the definition of thought moves that arise both within certain schools of economic thought. 
On the other hand, there is an opportunity to practice multidimensional thinking in economic 
theory. Which in general is aimed at improving the quality of economic thinking and opportunities 
for its practice. 
Sophia’s ethics and aesthetics of thinking provide certain guidelines for the quality and depth 
of economic thinking. The practices of the Sophian ontologization of thinking expand 
its heuristic potentials, and additionally stimulate thought processes through energetic 
and meaningful initiation. 
Sophia’s ontologization of the economy as a whole reveals the methodological principle 
of omnipresence. Which provides an opportunity to fill the gaps in thought that exist in economic 
thinking in general and various reflections of economic thought. This provides an opportunity 
to significantly expand the heuristic potential of philosophical reflections on the theory 
of economics and certain areas of economic thought. 
Keywords: economic thinking, reflection of economic thinking, theory of fixed capital, 
methodology of economic science. 

У межах економічної науки використання практик рефлексії мислення здійснюється дуже зрідка. 
Зокрема, практики рефлексії мислення спроможні значно підвищити якість та результативність 
мислення шляхом розкриття певних мисленнєвих обмежень та їх поступового коректування. 

Звертання до філософської рефлексії економічної думки та здійснення мисленнєвої процедури 
онтологізації, ґрунтуючись на дослідженнях філософії господарства, спрямовано на вирішення 
цих проблем. 
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Сучасні дослідження економічного мислення та можливостей його рефлексії за останні 

десятиріччя поповнені популяризацією відкриттів у нейрофізіології та нейропсихології. Це надає 

можливості зробити процеси рефлексії мислення більш обґрунтованими, глибокими 

та багатомірними. 

Очевидним є факт, що економічна думка продукується в процесі мислення економіста-

теоретика. З’ясування особливостей економічного мислення, статусу мислячого, особистісних та 

історичних контекстів, у яких народжується думка, прояснює і конкретизує теоретичні конструкти і 

цілісні теорії. В.С. Біблер1 розкриває творче вимірювання мислення. Економічне мислення також 

може бути розглянуто в контексті даних аспектів. В. Медінцев безпосередньо актуалізує проблему 

«Мислення теоретика нового часу»2. Робота К.А. Улибіна3 розкриває проблематику сутності, ролі 

та формування економічного мислення в історичній перспективі. Даній проблематиці також 

присвячена робота А.Ю. Архипова4, в якій також розкривається зміст економічного мислення 

в традиції економічної думки. 

На стиках дискурсів і парадигм, властивих тій чи іншій теорії, кажучи мовою М. Хайдеггера, 

народжується розумовий евристичний просвіт, прямуючи до якого дослідник народжує нове знання. 

Це повною мірою стосується як теорії основного капіталу в цілому, так і її граней, властивих різним 

школам. Тому, розглядаючи теоретичну думку, узагальнюючу проблематику основного капіталу, 

відкривається евристичний ресурс теорії і, крім того, відкриваються кордони пізнання. 

Теоретичне мислення в економічній науці має свою логіку й особливості. Не всяке економічне 

мислення має статус теоретичного. Наприклад, у роботі «Економічний образ мислення» П. Хейне5 по 

суті розглядається суміш між побутовим і схематично-навчальним розумінням економічного 

мислення, яке навряд чи може бути названо економічною теорією. Проблеми економічного мислення 

в теорії розкриває М. Блауг6, а також С. Фішер з колективом авторів7. 

Не вирішеною залишається проблема використання в економічному мисленні практик його 

софійної онтологізації з метою підвищення евристичного потенціалу. 

Господарські процеси можна розкрити як з позиції побутового економічного мислення, так і 

з позиції теоретичного мислення. Можливо також певне змішування даних видів мислення. Сучасні 

теоретики, як підкреслює В.А. Медінцев8, у своїй розумовій діяльності орієнтовані на практики 

методологічного синтезу, міждисциплінарних і трансдисциплінарних інструментів пізнання. 

Причини такого стану речей розкриває Н.І. Чернецька в «типологічному і рівневому підходах 

до мислення як теоретико-методологічних основах інтегральної концепції творчого мислення»9. 

М. Н. Коркоценко, роблячи огляд визначень категорії «економічне мислення» в науковій літературі, 

показує теоретичні й побутові домінанти в роботах різних економістів-теоретиків, визначаючи 

економічне мислення в достатньому охопленні: «Економічне мислення – це категорія, яка може бути 

розглянута тільки в комплексі підходів різних гуманітарних галузей, на основі власного практичного 

досвіду людини і сформованого світогляду. Об’єктивний аналіз сучасних подій і ситуацій 

 
1 Библер, B. C. (1975). Мышление как творчество. Москва : Политиздат. 
2 Мединцев, В. А. (2018). Мышление теоретика нового времени. Восьмая международная конференция 

по когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 18-21 октября 2018 г. Москва: Институт психологии РАН». 
3 Улыбин, К. А. (1989). Современное экономическое мышление: политико-экономические аспекты исследования 

и формирования: автореферат диссертации на соискание научной степени доктора экономических наук. 

Москва: Институт экономики АН СССР. 
4 Архипов, А. Ю. (1999). Современное экономическое мышление (Вопросы теории и практики развития): 

диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук. Ростов-на-Дону: Ростовский 

Государственный Университет. 
5 Хейне, П. (1991). Экономический образ мышления. Московский Либертариум 

<http://libertarium.ru/lib_thinking> (2021, серпень, 31). 
6 Блауг, М. (2004). Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Москва: Журнал 

Вопросы экономики, 12; Блауг, М. (1994). Экономическая жизнь в ретроспективе. Москва: Дело Лтд, 6-7. 
7 Фишер С., Рудигер Д., Шмалензи Р. (1995). Экономика. Москва: Дело Лтд, 28. 
8 Мединцев, В.А. (2018). Мышление теоретика нового времени. Восьмая международная конференция 

по когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 18-21 октября 2018 г. Москва: Институт психологии 

РАН». 
9 Чернецкая, Н. И. (2011). Типологический и уровневый подходы к мышлению как теоретико-методологические 

основания интегральной концепции творческого мышления. Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета, 3, 5-9. 
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з практичного життя можливий тільки в поєднанні з теоретичними питаннями і методологічною 

базою. Справжні причини проблеми полягають в історичних особливостях розвитку суспільних 

відносин, центром інтересів яких виступає сама людина і її прагнення до чистої вигоди в різних 

формах. Економічне мислення визначається свідомістю людини і призводить до певного способу 

економічної поведінки. Логічний зв’язок сучасних подій та історичних процесів доводить 

необхідність системного аналізу і детального розгляду всіх процесів господарського життя суб’єктів 

економіки і економічної політики суспільства»1. Розгляд феноменів економічної думки, що 

розгортаються в просторі історії, вимагає аналізу як самого поняття мислення, так і його різновиду – 

економічного мислення. Здатність людського мислення щодо ототожнення, узагальнення і 

абстрагування дозволяє в процесі пізнання піднятися над емпіричними спостереженнями і 

багатогранно усвідомити досліджуваний об’єкт, процес, явище об’єктивної дійсності. Це можливо 

завдяки особливій функції людської свідомості – абстрактного мислення. В економічній теорії, 

завдяки багатогранності предмета дослідження, абстрактне мислення має особливе значення. «Не 

індукція», спрямована на відшукання абстракції, висловлює «загальне» для всіх окремих випадків, а 

поглиблений аналіз одного окремого випадку, спрямований на те, щоб виявити шуканий процес 

в його «чистому вигляді»2. Зазвичай такий метод відкриває зовсім інший обсяг пізнання, дозволяє 

осягнути внутрішню логіку об’єкта пізнання. Під абстрактним розуміється цілісне уявлення про 

об’єкт дослідження, що виникає у свідомості людини в процесі включення особливої функції 

розуму – абстрактного мислення. Під конкретним – емпіричні спостереження за явищами дійсності 

на різних рівнях їх протікання. 

Цей підхід має дуже багату онтологічну основу, перегукується з традицією наукового мислення 

Стародавнього Світу. Яскравий приклад – еврика Архімеда, яка дала назву евристичному пізнанню, 

по суті стала другою назвою абстрактного мислення. Наприклад в Стародавній Індії такий спосіб 

мислення називався самадхи. Абстрактне мислення простежується у філософській традиції ідеалізму, 

в системах І. Канта і Г. Гегеля. Ідея університету та її розгортання на просторах Європи з XII в. також 

базується перш за все на активізації абстрактного мислення. Про це свідчить дослідження 

В. Гумбольдта3, Дж. Ньюмена4 і К. Ясперса5. 

Стаття, присвячена мисленню в «Новій філософської енциклопедії»6, дає достатньо повну 

аналітичну картину феномена мислення на різних рівнях його перебігу. В.А. Лекторский визначає 

мислення як «... процес вирішення проблем, що виражається в переході від умов, які задають 

проблему, до отримання результату» і «передбачає активну конструктивну діяльність 

з переструктурування вихідних даних, їх розчленування, синтезування та доповнення»7. Таке 

визначення можна застосувати і до економічного мислення. У роботі П. Хейне «Економічний образ 

мислення»8 економічне мислення розуміється як погляд на речі з позиції вигод і збитків. Тобто 

робиться акцент на економіко-аксіологічному вимірі мислення. В традиції марксистської 

політекономії економічне мислення розкривається в діалектичній логіці, абстрактному сходженні від 

абстрактного до конкретного, у взаємодії логічного та історичного. Школи економічної думки, 

попередні Марксу, що виникли окремо від марксизму і розвивалися незалежно, використовували різні 

форми економічної логіки. Наприклад, емпіричну чи побутову, підприємницько-діяльну, 

обумовлено-детерміновану, апологетичну, математичну і т. і. 

Мислення – процес безсумнівно обумовлений як культурними формами, так і методологічним 

інструментарієм та існуючими парадигмами. Розглядаючи історичні зміни в галузі уявлень про 

мислення, стає можливим розкрити історичний вектор формування економічної думки. 

 
1 Коркоценко, М. Н. (2017). Обзор определений категории «экономическое мышление». Теория и практика 

общественного развития, 2. DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2017.2.10. 
2 Ильенков, Э. В. (1997). Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. 

Москва: РОССПЭН. 
3 Гумбольдт В. фон (2011). О внутренней и внешней организации высших научных учреждений в Берлине. 

Москва: Университетская идея в Российской империи XVIII-начала ХХ века: антология. 
4 Ньюмен, Дж. Г. (2006). Идея Университета. Минск: БГУ. 
5 Ясперс, К. (2006). Идея университета. Минск: БГУ. 
6 Лекторский, В. А. (2010). Мышление. Новая философская энциклопедия: В 4 томах. Москва: Мысль, II, 626-632. 
7 Там само, 626. 
8 Хейне, П. (1991). Экономический образ мышления. Московский Либертариум 

<http://libertarium.ru/lib_thinking> (2021, серпень, 31). 
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Енциклопедичне розкриття феномену мислення з позиції поділу його спрямованості показує 

два основних напрямки. Це, по-перше, розуміння реальних обставин (світоустрою, обставин дії) і, по-

друге, досягнення конкретного практичного результату. В економічній думці перший тип мислення 

може розкриватися у формі буденного знання, міфологічного, філософського, наукового як на рівні 

теоретичних досліджень, так і емпіричного досвіду. Другий тип мислення розкривається у рішенні 

конкретних господарських проблем, завдань або проєктів майбутніх дій. В економічній науці ці два 

типи мислення проявляються в різних пропорціях на різних етапах. У деяких школах вони навіть 

витісняють один одного. У наш час спостерігається певний крен саме в практичне мислення. Однак 

системна криза, що охопила планету, поступово активізує дослідницький пошук у галузі теоретичних 

узагальнень високого рівня. Згідно «Нової філософської енциклопедії» обидва типи мислення 

взаємообумовлюють один одного. 

Результатами мислення В.А. Лекторский вважає вироблення узагальнень. Для економічного 

мислення таким прикладом може бути теорія основного капіталу, розуміння того чи іншого предмета 

або події як на буденному, так на науковому рівні. Висновок може витікати як з формального, так і 

неформального міркування, а також з процесу проєктування. Рефлексія економічного мислення, 

заснована на сформованому ідейно-естетичному почутті мислячого, дає можливість розширити межі 

мислення і розсунути існуючі парадигмальні обмеження. Крім того, велику роль у процесі мислення 

відіграє соціальний та онтологічний статус мислячого, усвідомлення яких дозволяє мислячому внести 

відповідні корективи для підвищення якості мислення. 

В енциклопедії мислення розкривається як взаємодія «внутрішніх процесів і зовнішніх дій» і, 

крім того, поєднання чуттєвих і не чуттєвих компонентів. При аналізі текстів з корпусу історії 

економічної думки, використовуючи герменевтичний інструментарій, можна в роботах тих чи інших 

авторів простежити особливості процесу мислення, який протікав у момент їх створення. Це дає 

можливість як долучитися до традиції інакшості мислення, так і знайти основу для рефлексії власних 

розумових процесів. 

Енциклопедія дає досить повний перелік можливих домінуючих компонент мислення. Коли 

базою мислення є сприйняття, воно може протікати в переструктуруванні поля сприйняття і 

перцептивних дій, тобто зрушень внутрішнього простору, і також розкриватися в зовнішній суб’єктній 

дії. У разі, коли основою мислення є наочні уявлення, процес протікає через комбінування уявлень, 

аналітичне членування і синтетичне об’єднання. Розумовий процес, заснований на словесних формах 

мови, може розкриватися як у вигляді внутрішнього мовлення або міркування «про себе», так і в процесі 

діалогу з іншими людьми. Такий тип мислення може бути абсолютно не наочним. 

Автор енциклопедичної статті звертає увагу на те, що останній тип мислення історично 

прийнятий як такий, що виражає саму сутність мислення. Це, до речі, в повному обсязі проявляється 

в традиції економічної думки найрізноманітніших напрямків. І далі автор висловлює думку про те, 

що мислення передбачає дію в площинах вихідної ситуації та системи знакових засобів, що її заміщує. 

Така ситуація породила зростаюче панування мислення тотожності і придушення мислення тонкого 

розрізнення. Це, з одного боку, ніби економить мислення – явище різко критиковане філософом-

методологом А.М. П’ятигорським. І, з іншого боку, виникають суттєві обмеження на шляху мислення 

як у самому процесі мислення, так на рівні статусу мислячого. 

Також важливим аспектом для розуміння феномену економічного мислення, що 

викристалізувалося в історичній традиції, є різні аспекти-галузі мислення, досліджувані відповідними 

науками. Наприклад, формальна логіка вивчає норми і правила міркування. Психологія розглядає 

вплив сучасного і минулого досвіду на установки суб’єкта та його емоційні стани. Філософія 

розглядає мислення з позиції можливості осягнення дійсності тими чи іншими розумовими 

стратегіями. З точки зору економіки, мислення має своїм предметом процеси суспільного 

відтворення, умови їх протікання, теорії, проєкти і конструкти, що описують ці процеси, а також 

пропонують ті чи інші форми зовнішнього впливу. 

Мислення і досвід в традиції економічного мислення пов’язані безпосередньо. 

Це простежується як в історичній обумовленості народження тих чи інших концептів і теорій, так і 

у виборі способів мислення та конкретних методологій, ґрунтуючись на власному статусі економічно 

мислячого суб’єкта, а також і в його парадигмальній обумовленості (наприклад, обумовленість 

конвенційною Ньютон-картезіанською парадигмою). 

Мислення, маючи емпіричну основу, пов’язано з порівнянням, аналітичним розчленуванням 

і з’єднує синтезом те, що було здобуто в дослідній подієвості, або комбінуванні уявлень, народжених 
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з минулих сприймань. В цьому випадку виникає абстрагування, тобто виявлення загальних ознак 

в конкретних предметах. Такі узагальнення виникають у так званому процесі дедукції. Такий тип 

мислення зазнав суттєвої критики. Виникла навіть назва емпіричної схоластики, що виразила крах 

емпірики як такої. 

Традиція раціоналізму, характерна в певному сенсі і для економічної науки, протиставляє 

досвід мислення. З цієї позиції досвід не розкриває знання про реальність або може народити знання 

«смутні», яке необхідно розкрити в процесі мислення. У цьому сенсі досвід може лише підштовхнути 

мислення, яке здатне розгорнути додосвідні або «вроджені» ідеї або ідеї, дані в інтелектуальній 

інтуїції. По суті Г. Гегель поклав початок використанню діалектичного мислення в економічній 

думці. Гегель вважає, що мислення не протиставляється досвіду, і досвід служить мисленню опорою 

для того, щоб вийти за його межі і зробити похідним від самого себе. Те, що невідповідно 

розкривається емпірично, за Гегелем, відкривається в теперішньому вигляді мисленням. Таким 

чином, мислення в процесі практик саморозвитку звільняється від зв’язку із чуттєвістю, охоплюючи 

все різноманіття у вигляді особливого і одиничного. 

Категоріальна призма характерна для економічного аналізу. На основі точного визначення 

економічних категорій будується традиція економічної думки в цілому і теорія основного капіталу 

зокрема. І. Кант розрізняє сприйняття і досвід. Сприйняття у Канта не пов’язане з мисленням, а ось 

досвід можливий лише будучи заснованим на використанні апріорних категорій розуму до чуттєвого 

сприйняття. Знання, таким чином, виникає в процесі категоріального аналізу емпірично пізнаваного 

різноманіття. 

За Гуссерлем істинність продуктів мислення визначається тим, що результати розумової 

діяльності збігаються із переживанням феноменів очевидності. Такі особливості мислення характерні 

для державних діячів і для практиків-підприємці, для яких принцип знання-дії і практики як критерії 

істинності знання є визначальним при здійсненні мислення. 

Сучасні дослідження мислення в різних галузях знань підкреслюють неможливість виключно 

дослідної компоненти знання, яка б не залежала від домінант, збірок, схем, категорій, ідеалів, 

цінностей, смаків, культурних установок. У цьому сенсі сприйняття, що об’єднує активність і 

пасивність людини, розглядається як безпосередньо розумовий процес. Здійснюється взаємодія 

мислення і досвіду як в плані практізації результатів мислення, так і критичному осмисленні досвіду. 

В економічній думці прикладом такої взаємодії є кейнсіанська теорія і практичні рішення 

Ф. Рузвельта на шляху виходу США з Великої Депресії, а також при створенні феноменів 

«економічного дива» у другій половині XX століття. Починаючи з другої половини XX століття, 

безперервно розвиваються і все більш широко використовуються так звані філософії бізнесу: 

«Кайдзен», «Бережливе виробництво», «Шість сигма», «Теорія мети» і багато інших. У цьому процесі 

проявляється значне посилення практичної домінанти мислення. 

Вектор економічного мислення, починаючи зі Стародавнього Світу, можна простежити 

у характерному русі дослідницької уваги від побутового рівня повсякденності, характерні для 

давньоримської думки, і характерних спробах осмислити економічні процеси як частини Універсуму 

в давньоіндійських, давньокитайських і давньогрецьких текстах. Стародавній Світ і середньовіччя 

заклали кореневу систему дерева економічної думки розумової, різні напрями якої так чи інакше 

пов’язані з давніми традиціями осмислення економіки. Можна простежити вплив на діалектику Маркса 

ідей Канта і Гегеля. А на них – Аристотеля і древніх даосів, що розглядають буття на різних рівнях через 

взаємодію Інь і Ян. Хрематистика Аристотеля проросла в класичній школі, а потім і неокласиці, 

інституціоналізмі, кейнсианстві і навіть нейроекономіці і еконофізиці. Ідеї ж ойкумени Аристотеля 

проросли в російській домострої Кокорева і Посошкова, а потім і в філософії господарства і софіології. 

Проглядаються лінії ідейного наступництва, розкривають різноманітний простір економічної думки. 

Цей простір створювався мислителями, які були дітьми своїх епох. Їх миследіяльність визначалася 

генетикою, отриманим вихованням, онтологічним і соціальним статусом. 

Дослідницьке розкриття багатовимірності простору економічної думки створює основу для 

рефлексії економічного мислення з метою підвищення його якості. Воно дозволяє виявити домінанти 

мислення, які існували та продовжують існувати, що визначають як хід економічної думки, так і 

особливості її практізації. 

Великий крок у розвитку пізнання в аспекті співвідношення абстрактного і конкретного 

пов’язаний з існуванням, починаючи з 50-х років XX-го століття, Московського методологічного 

семінару, заснованого відомими методологами А.А. Зінов’євим, Г.П. Щедровицьким, 
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Б.А. Грушиним, М.К. Мамардашвілі1. В рамках його діяльності розроблений 

системомиследіяльнісний підхід, і на його підставі розроблено методологічні організаційно-

діяльнісні ігри, досвід яких свідчить про можливість створити умови для відтворення актів 

абстрактного мислення. Досвід вирішення багатьох економічних, управлінських та інших завдань 

свідчить про великі можливості абстрактного мислення2. 

Дуже важливим виявляється і та обставина, що процес формування особливостей людської 

психіки розтягнутий у часі, особливо на перших вирішальних стадіях3, і тому може бути розглянутий 

під «лупою часу», як би за допомогою сповільненої кінозйомки ...4. 

Сучасні дослідження в галузі нейрофізіології і нейропсихології розкривають особливості 

процесів, що протікають в мозку людини в ході науково-пізнавальної діяльності з використанням 

функцій абстрактного мислення. Значний прорив у питанні вивчення головного мозку стався, коли 

вперше застосували спосіб довгострокової імплантації в мозок людини електродів. Дослідження 

на рівні електричної активності головного мозку феномена осяяння, коли ідея з’являється як би 

з нізвідки. Н. Бехтерева, значно збагатили уявлення про функції абстрактного мислення5. 

Використання діалектичної методології поступового сходження від абстрактного 

до конкретного з використанням принципу історизму дає можливість зобразити теоретичну сутність 

процесу відтворення основного капіталу, починаючи з визначення відтворення сутності основного 

капіталу, яка містить в згорнутому вигляді суперечності, які його рухають. Абстрактне обумовлює 

визначення єдності суперечливих явищ внаслідок існування взаємозв’язків, які об’єднують їх 

у цілісність і в рамках якої вони можуть взаємодіяти. Абстрагуюча діяльність мислення дозволяє 

встановити існуючі взаємозв’язки і поступово висловити їх розгорткою в єдності і суперечностях 

конкретних форм. 

Процес пізнання починається з вихідного початку – всебічного емпіричного сприйняття. Однак 

слід розуміти, що навіть всебічна поінформованість у предметі й процесі на рівні емпіричного знання 

є неповним, неглибоким, поверховим знанням, оскільки воно фіксує саме те, що безпосередньо 

потрапляє в коло зору і знаходить вираз у почуттях, спостереженнях і уявленнях. Таким чином, 

емпіричне знання не є багатим і всебічним не тільки з вигляду, але й за своєю суттю6. 

Налаштування свідомості дослідника на включення функції абстрактного мислення таким чином 

пов’язана зі специфічним сприйняттям конкретно-емпіричного матеріалу, щоб уникнути спокуси 

загрузнути в емпіричній схоластиці. З іншого боку, існує проблема «порожніх абстракцій». 

В економічній науці ці відхилення від золотої середини спостерігаються в усі час її існування. 

Це відбивається також в поділ на теоретиків і практиків, кабінетних вчених і підприємців і так далі. 

Вирішення цієї проблеми полягає в методології самого спостереження. Перш за все це позиція 

безоціночного спостерігача, який знаходиться в онтологічному статусі дослідника, а не обмеженого 

своїми уявленнями й ідеологією апологета. Далі це різноплановість і багатоканальність спостережень – 

чим більше різнорідних каналів, за якими прийшла інформація, тим менше спотворень. Поступово 

накопичена у процесі глибокого і широкого спостереження кількість спостережень переходить в якість 

теоретичного узагальнення. При цьому слід підкреслити, що важлива особлива підготовка розуму 

з розвитку чуйного тонкого розрізнення, що дозволяє вловлювати ідеї-абстракції явищ. Про це говорив 

В.І. Вернадський7, який вказує на софійність знань. 

В економічних дослідженнях використання абстрактного мислення у зв’язку з конкретно 

історичними умовами має як онтологічні передумови, так і певні конкретні форми у вигляді 

методології та практик організаційно-діяльнісних ігор Г.П. Щедровицького. Більш широке 

 
1 Щедровицкий, Г. П. (2004). Московский методологический кружок: развитие идей и подходов. Москва: 

Из архива Г.П. Щедровицкого, 8, 1. 
2 Громыко, Ю. В. (1991). Московская методологическая школа: социокультурные условия возникновения, 

идейное содержание, проблемы развития. Вопросы методологии, 4. 
3 Мещеряков, А. И. (1974). Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. 

Москва: Педагогика. 
4 Ильенков, Э. В. (1970). Психика человека под «лупой времени». Природа, 1, 88-91. 
5 Бехтерева, Н. П. (1988). Здоровый и больной мозг человека. Ленинград: Наука. 
6 Покрытан, А. К. (2001). Методические указания по изучению курса “Политическая экономия”. Метод 

политической экономии для аспирантов и студентов 5 курса всех форм обучения, всех специальностей. 

Одесса: ОГЭУ. 
7 Вернадский, В. И. (1978). Живое вещество. Москва: Наука, 131-134. 
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використання даної методології в процесі багаторічної практики здатні істотно підвищити 

гносеологічний потенціал економічної науки як в цілому, так і її окремих напрямків. 

Розкриття гносеологічного потенціалу онтології та діалектики в контексті їх інтеграції 

з сучасними напрямками пізнання розкриває певні можливості подальшого розвитку наукового 

пізнання економічної системи капіталу в контексті предметної глибини і міждисциплінарної 

інтеграції. Найбільш повне пізнання й осмислення економічної системи можливо на найзагальнішому 

абстрактному рівні – рівні онтології буття. З позиції онтології можливо не тільки осмислити й пізнати 

економічну систему, а й обґрунтувати умови її розвитку. Цільовою функцією системної стійкості, 

гармонії і розвитку економіки є онтологічна повнота. Тобто комплексний напрямок економічної 

політики і господарської практики на подолання онтологічної недостатності є умовою економічного 

розвитку. В будь-якій дослідницькій галузі існує особливе коло проблем, пізнати і осмислити які 

можливо на найзагальнішому рівні абстракції – на рівні протікання буття або онтологічному рівні. Не 

є винятком і економічна теорія. 

Співвідношення онтології та діалектики в пізнанні капіталу надає можливості розкриття 

буттєвих джерел актуалізації буття капіталу і його подальшого руху, пов’язаного з дією системи 

діалектичних протиріч. Онтологія – вчення про суще; вчення про буття як таке, що вивчає 

фундаментальні принципи буття, його найбільш загальні сутності й категорії, структуру і 

закономірності1. До онтологічних проблем у пізнанні капіталу можна віднести співвідношення 

чистого буття і форм його руху в дійсності. В рамках дослідницького напрямку філософія 

господарства2 розкриває зміст процесів, що протікають в економічній системі та які розкривають 

шляхи для істотних змін. Філософія господарства, на відміну від багатьох інших напрямків 

економічної науки, чітко визначає мету функціонування господарської системи. При цьому 

наголошує на тому, що мета її функціонування виходить за рамки економіки. Економічна система 

розуміється не як самоцінне, а як функціональна громадська система. Ідея, яку відзначав 

Б. Вишеславцев3, критикуючи «економізм», як надання економічній системі самоцінності й дуже 

перебільшеної важливості, значно обмежує можливості дослідження. 

Згідно постановок філософії господарства основною метою існування як світу в цілому, так і 

економічної системи є обоження або духовне перетворення. Обоження, або теозис, – християнське 

вчення про з’єднання людини з Богом, прилучення людини до божественного життя через дію 

божественної благодаті4. У філософії господарства розглядається поняття повноти буття як окремої 

людини, так і господарської системи. Повнота буття окремої людини визначає повноту буття всієї 

системи як цілісності. Таким чином, чим більше повнота буття окремої людини, тобто ступеня 

свідомої волі або каналів сприйняття, тим більш стійкою і розвиненою буде система. З цього може 

випливати ідея подолання соціонічних обмежень, які превалюють у сучасному суспільстві, 

забезпечуючи умови розширення для різних форм експлуатації, професійного ідіотизму, 

cімулякрізації та фетишизму. У контексті філософії господарства спрямованість людини до повноти 

буття – основа енергії будь-якої господарської системи. Крім того, дослідження співвідношення 

онтологічної повноти й онтологічної недостатності на різних етапах розвитку економіки і людини 

надає можливості для обґрунтування онтологічної основи щодо визначення інноваційної чутливості 

та інерції економічної системи. 

Висновки. Здійснено теоретичну ревізію і рефлексію теорії основного капіталу в традиції 

економічної думки. Використовуючи економіко-герменевтичний аналіз досліджені історичні 

контексти формування теорії основного капіталу в цілому і окремих її граней. Досліджено ключові 

розумові ходи, які зробили істотний внесок у формування теорії основного капіталу. Реактуалізовано 

місце теорії основного капіталу в традиції економічній думці. Продемонстровано причини існуючого 

методологічного плюралізму в теорії основного капіталу. Досліджено роль і можливості застосування 

розумового експерименту в теорії основного капіталу. Поставлені проблеми онтологічних і 

антропологічних розривів економічного знання в аспекті їх впливу на теорію основного капіталу. 

Матеріал роботи може бути використаний в подальших економіко-теоретичних розробках, що 

ведуться в дискурсі проблем відтворення основного капіталу. 

 
1 Доброхотов, А. Л. (2010). Онтология. Новая философская энциклопедия, 345 
2 Булгаков, С. Н. (2009). Философия хозяйства. Москва: Институт русской цивилизации. 
3 Вышеславцев, Б. П. (1953). Кризис индустриальной культуры. Нью-Йорк: Chalidz Publications. 
4 Ваганова, Н. А. (2011). Софиология протоиерея Сергия Булгакова. Москва: ПСТГУ. 
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RESEARCH VIEWPOINT 

The city is, probably, listed as a research object which study is insufficient using methods from one 
area of science. In the article the attention is focused on the heuristic potential of use of 
constructionist philosophical approach for the purpose of research of the process of building and 
functioning of the social space of the city, in particular the explication of idea of the city in the 
form of myth of the city. The understanding of the cultural idea of the city is enunciated through 
the appeal to the concept “myth of the city”. The myth of the city is represented as the actual 
reality, the system of self-concepts of the local community (city people) encoded with the help of 
symbolic mythological means verbalized in the city narrative and objectified in the city space. If 
we are to talk about a city in general, rather than about typical set of micro-districts, it is worth 
paying attention to those components that provide the city space with an individual sound and 
position. None city exists aimlessly, each city has its own idea. The idea of the city is embodied in 
the myth of the city (this includes everyday knowledge of the city, its historical subjects, collective 
vision of the city’s future by townspeople). Each city has its own myth, and the inhabitants of these 
cities live in their mythological reality united by a mythological narrative. Such mythological 
realities become apparent when the carriers of different mythological narratives collide (meet) 
with each other. Proceeding from this background, the article tried to answer the question: what 
is the form of “city’s elusive spirit” (in terms of V. Benmin) and how can we research it. Based on 
the theory of monomyth of Joseph Campbell the understanding of the single architectonics of the 
myth of the city being common to myths of different cities has been proposed.  
Keywords: philosophy of the city, myth of the city, idea of the city, city space designing, 
construction of myth. 

Introduction. In the theoretical studies of the city by means of philosophic sciences (philosophy 

of the city) the greater focus is placed currently on the myth of the city as the form of awareness of the city. 

This is because the city as something that belongs to the culture (as opposed to nature) is the space 

of symbols and cultural values. The mythological plots of the cities are popular with the researchers and 

give the possibility to involve numerous narrative materials concerned with the myths of Ukrainian and 

European cities such as Kramatorsk, Ostrog, Netishyn, Slavyansk, Slavutich1, Donetsk2, Berlin3, Florence4, 

Venice5 etc. in order to “give them the possibility to speak for themselves”6. The cultural historian Robert 

Darnton in “The Great Cat Massacre” suggested that “the city can be read just like a fairy tale or 

philosophical text”7. This particular possibility to read and understand the city pushes its researchers 

 
1 Тимошенко, Д. (2017). В «депрессивных» городах Донбасса нет депрессии – исследователи. Радио свобода. 

<https://www.radiosvoboda.org/a/28778420.html> (2021, May, 29). 
2 Сидорова, К. (2012). Витоки та розвиток донецького регіонального міфу. Філософія і політологія 

в контексті сучасної культури, 4 (2), 222-229. 
3 Haerdter, M. (2005). The Myth of the Centre. Neme <http://www.neme.org/texts/the-myth-of-the-center#foot5> 

(2021, May, 10); Weiss-Sussex, G. (2011). Berlin: Myth and Memorialization. The Cultural Identities of European 

Cities, 145-164. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0060-4. 
4 Зиммель, Г. (2002) Флоренция. ЛОГОС, 3, 31, 24-36.  

5 Burke, P. (2011). Myths of Venice. The Cultural Identities of European Cities. Oxford, United Kingdom:  

Peter Lang Verlag, 77-91. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0060-4 
6 Кэмпбелл, Дж. (2018). Тысячеликий герой. СПб: Питер, 352. 
7 Бёрк, П. (2015). Что такое культуральная история? Москва: ИД Высшей школы экономики, 64. 
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into the networks of mythological plots of this text. At the same time, there is still no general idea 

of the “myth of the city” due to the difficulties in agreement in respect of universal definition of the city 

and the variety of myth concepts.  

The theoretical concept “myth of the city” arises in the studies as an aggregate, intuitively comprehensible 

idea and is used in several dimensions: firstly, for (de)constructing of ideas of local residents about their city 

(myths of the city), secondly, for (de)constructing of ideas about the certain city that external actors have, and 

in such a case the confusion arises in distinguishing between the local mythological plots and the myth of the city 

as a whole. Also, there are studies aimed at the identification of myth of city living regardless of local plots1. 

In particular, the Australian research team deconstructing the ideas about city living (describing them 

as the myths of the city) hopes to use this knowledge for the prediction and forecasting in the city planning and 

city development concepts and development of recommendations for the city authorities.  

Research task. Taking into account the relevance and growing research and practical interest 

in the topic of the myth of the city, we will try to outline the range of issues, which may arise in the process 

of research of the myth of the city, and identify provisionally the directions for the search of answers 

to these issues:  

What is the myth of the city and in what form does it exist? How the myth can help to understand the 

essence of the city and the mechanisms of formation of the image of the city? How the cultural theory of 

myth can be used for the exploration of the city and how can we research the myth of the city? Can a myth 

(myth of the city) be constructed? What is the mechanics of constructing the myth of the city? 

Statement of basic materials. The starting point for this study is the concept of constructing the 

ideas about the territory (region) outlined by the borders with the help of myth-making “from the bottom” 

and “from above” of A. Golovneva. The researcher rests on the theory of social constructivism (P.  Berger), 

according to which the knower not only perceives reality as a given, but builds it actively through the 

language and cultural systems. In such a way the constructs arise, due to which and through which the 

objective reality is conceptualized for understanding. The researcher tries to “analyze the mythology as the 

method of the city identity construction”2. Within the framework of such approach “the images of the city 

are the elements of the city identity construction” and “one of the methods of the city identity construction 

is the mythologization of the city, i.e. the formation of its image with the use of mythological methods of 

thinking”3. In this research article we will try to apply this research optics to the myth of the city relying 

upon the achievements of the followers of constructionist theory in understanding of the social reality and 

phenomenological approach to the objects of the every-day world, in which the city (as the community 

of city people) is, without doubt, one of these objects.  

The city itself as the set of material objects does not require the evidence of its existence; it exists 

actually in space and time. But the cultural idea of the city as specifically organized, symphonically combined 

integrity of social and cultural senses has the constructed character for the society as any phenomenon of the 

social world. Such cultural idea is the part of the senses of the social world. In order to clarify the constructed 

nature of the idea of the city we will follow the approach to the understanding of the social worlds proposed 

by Peter Berger in respect of the social reality in general. According to P. Berger the social medium is the 

product of human activity and does not exist without people. But the social world structures are created by 

the people ex nihilo, are unstable and require certain grounds for their existence, preservation and transfer to 

future generations4. It is implemented through socialization, which provides that the individual belongs to the 

community and ensures that such individual shares the ideology of this community. The grounds for this are 

created by the legitimation of the social world structures, which provides the common understanding 

of the social reality phenomena by the community.  

The idea of the city as socially constructed idea is legitimated in the myth. The myth of the city in this 

sense is the instrument of entrenchment of gestalt of a particular city for its residents. In order to reply 

to the question whether it is possible to speak about the myth of the city in general or vice versa there are many 

unrelated myths of particular cities it is necessary to use the collective publication “Own logic of cities. 

 
1 Boschetti, F., Gaffier, C., Price, J., Moglia, M., Walker, I. (2017). Myths of the City. Sustainability Science, 12 (4), 

611-620. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11625-017-0436-2 
2 Головнева, Е. В. (2016). Мифологизация как способ конструирования городской идентичности 

(Екатеринбург на интернет-форумах). Уральский исторический вестник, 3 (52), 43-51. 
3 Ibid, 44. 
4 Бергер, П. Л. (2019). Священная завеса. Элементы социологической теории религии. Москва: Новое 

литературное обозрение, 44. 
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New approaches in Urban science”, which defends the idea that the city as the independent subject is lost 

in numerous studies of the facts of city living. But according to the authors of “Own logic of cities” the different 

quantitative measurements of the life of city people are not identical to the city itself1, that is why the previous 

urban tradition of considering the city only as the mirror of social processes should be revised. In the mentioned 

study the own logic of cities means that “the city has the basic structures, which permeate all spheres of its life. 

They are not necessarily unique – on the contrary it is quite probable that there are several cities, which develop 

according to the same structural models”2. Consequently, it is a case of the existence of the basic models of 

development not for each particular city, but the specific general model of the city, which may be common 

according to the structure, but is filled with different content for each particular city. It gives the possibility to 

talk simultaneously about the myth of the city as the general concept, which may be theoretically studied and 

understood thanks to the inductive method: the study of individual myths of the cities will give the general 

concept of the essence and structure of any myth of the city in general. And at the same time, such universally 

applicable myth of the city does not exclude the existence of the unique myths of the cities, which characterize 

the particular cities with unique plots like the myth of Venice, which will be mentioned below. 

It should be noted that in this study the myth is understood in the broadest sense: as the reality, which 

determines the world view and world perception of the person. The myths of the cities tell about the city and 

the role of the city in the cultural reality, about the mission of the city and its idea. Each city arises and develops 

according to the predominant cultural and social sense, which either was laid in the process of city designing or 

was consensually accepted by the urban commune as the main benchmark for collective living. In the first case 

the idea of the city specifies coordinates for the city people living (this is the case for the cities of industrial age, 

for example the single-industry cities, cities – factories). In the second case it is referred to the local reflection 

of predominant cultural values (for example, embodiment of “freedom”, “multiculturality”). This is 

implemented in different ways, but the above indicated process fits in and is corrected also through the cultural 

“grand narratives” embodied in the regional (urban) mythology. Within the framework of tradition of 

approaching to the surrounding reality as to the text the ideas about the history, the past and the future, the 

person and the society, the life and the world in general arose as the stories – narratives and if the stories are 

united by one and the same topic and single core these are the metanarratives or grand narratives. According to 

V.I. Dodonova “they [grand narratives] are the epistemological construct legitimizing the ways of thinking, 

social institutions and the entire social system creating thereby the global world view”3.  

Here are some examples of implementation of the idea of the city in the myth of the city. The first 

example is the myths of Venice studied by Peter Burke. One of these myths the researcher names the 

perception of “Venice as the city-woman”. This myth embodies the idea of Venice as the object of desire. 

“Venice is personified as a beautiful majestic woman in the paintings of Tintoretto. Venice was associated 

with Venus in 16th century poems. For Venetian poet Giovanni Francesco Busenello the city was ‘the queen 

of the sea, the goddess of the waves’”4. Further the idea verbalized in the myth is entrenched and spread 

through figurative references. “This image becomes more and more common in the writings of foreign 

visitors in 19th century so much that one can speak of “feminization” of the city. Byron called Venice the 

goddess or “queen of the ocean”5. 

The other example of implementation of the practical idea of the city in the myth is the “colonial” myth 

of Berlin. “The idea of Berlin as the city of the last settlers, pleasure-seekers and not the people, who rooted 

in the existing culture, was more strongly perceived by Karl Scheffler and he described Berlin as the “colonial 

city” summarizing in this one word the character of the city as the outpost of traders, for whom it is 

insufficient to develop slowly as well as the existing culture and society are not enough. This concept of the 

"colonial city" found the great resonance among the writers of Berlin”6. This colonial myth was transformed 

into the myth of the “city without the past”, which in the positive connotations is communicated through 

the image of Berlin as the “city of changes – the city, which never looks back at the past”7. 

 
1 Беркинг, Х., Лёв, М. (ред.) (2017). Собственная логика городов: Новые подходы в урбанистике. Москва: 

Новое литературное обозрение, 29. 
2 Ibid, 48-49. 
3 Додонова, В. І. (2011). Постнекласичний дискурс соціальної раціональності. Донецьк: ДонНУ, 283. 
4 Burke, P. (2011). Myths of Venice. The Cultural Identities of European Cities. Oxford, United Kingdom: Peter Lang 

Verlag, 84. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0060-4 
5 Ibid, 84. 
6 Weiss-Sussex, G. (2011). Berlin: Myth and Memorialization. The Cultural Identities of European Cities. Oxford, 

United Kingdom: Peter Lang Verlag, 147. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0060-4. 
7 Ibid, 146. 
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Therefore, how the myth can help to understand the essence of the city and the mechanisms of formation 

of the image of the city? Georg Simmel notes the unity of the territory and the atmosphere of its existence in 

the minds of people, he writes in the essay “Florence”: “What mysterious and nevertheless allegedly seen by 

the naked eye perceptible unity weaves the landscape, the life of its lines and the odor of this earth with the 

spirit, which is its fruit, with the history of European individual, which has got its form here, with the arts, 

which is generated by this land”1. This is the example of attempt to grasp the feeling of the “spirit of the 

earth” (later “elusive spirit of the city” by B. Benjamin), the pronouncement of the myth of locally delineated 

territory. Yu.М. Lotman, speaking about the symbolic spaces and more specifically about the geographic 

space (as one of the forms of spatial construction of the world in the minds of the individual, area of semiotic 

modeling), sets forth the interesting thesis concerning the dependence of geographic space on the character 

of the common world models, the part of which it is2. Another point of view, which does not lie in the 

superiority of the human activity, but in the territory, belongs to C. Hübner. The author speaks of temenos 

(in a near sense “temenos” is the area of the temple) as the halidom fits into the mythic landscape, where the 

God lives or Arche indwells and recovers constantly3. The temenoses are the building elements of the cosmos, 

which contain that, which gives them the possibility to have any changeable content and they are organized 

by means of this content and are in the continuous unity with it4. 

Art project The City Mythologema is the apt example of which might illustrate these considerations. 

Project intended to “find city’s identity through history, narrative from city inhabitants. This is often some 

details, nuances, a story that most people recall”5. Code of the City team wanted people to look at themselves 

from the outside. The City Mythologema Project from the Code of the City organization was implemented in 

six Ukrainian cities: Slavyansk, Kramatorsk, Netishyn, Ostrog, Slavutich and Kremenchug. The City 

Mythologema Project objective was to initiate discussion of local myths and narratives among local 

communities, detect the townspeople narrative about themselves, collective consciousness, identity. 

Conversations were analysed later by artists. The main plot or a vivid image that they had selected was 

visualised in murals in some unpopular public space. 

Under this approach project team created several new city visual symbols: the “Krazosaur” (artist Igor 

Zaydel) for the city of Kremenchug – known for its KRaZ Auto Plant and archaeologists’ discovery of a 

unique dinosaur nearby. The artist combined these stories in such a creature as a “Krazosaur”. Stylized 

alphabet for the city of Ostrog. This city is a centre of writing, and is proud of its academy. White angel is 

the symbol of the city of Slavutich. It could be said that the project in Slavutich was failed. Local residents 

did not like the way that the artist wanted to present them. 

How can the myth theory be used for the research of the city? Can the myth (myth of the city) be 

constructed? First of all, we will pay attention to what the myth describes for its carrier. 

As A. Belokobylskiy notes “the reality, which surrounds the primitive person, is realized with the help 

of images formed by ontological systemacity”. Demonstrating the world in the sense bearing, practically 

significant intersubjective images, it [mythic world view] sets the common field of activity for the initial 

collective and thereby acts as the guarantee of its survival. Actualizing the objects of this activity with the 

help of different classification and rituals, the myth gives them the certain meaning and reveals them for 

the mythic subject”6. Therefore, the myth describes the entire universe, in which the carrier exists. As the 

researcher of the myth of Berlin Haerdter Michael has noted it talks about the functioning of our perception 

in conflict with what we perceive, which constitutes what we call the “reality”. The myth shall be 

understood to mean “all that we carry as our mental and physical outfit, our hereditary or genetic heritage, 

heritage of our real or fictional past, past creative acts and collective inventions, fruits of our own idea, 

self-analysis and projection into the future, our fears and hopes”. Our “mythic” constitution gives us the 

possibility to talk about the modernity of the past7. 

 
1 Зиммель, Г. (2002) Флоренция. ЛОГОС, 3, 31, 28. 
2 Лотман, Ю. (1996). Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. Москва: Языки 

русской культуры, 239. 
3 Хюбнер, К. (1996). Истина мифа, 146. 
4 Ibid, 148. 
5 Тимошенко, Д. (2017). В «депрессивных» городах Донбасса нет депрессии – исследователи. Радио свобода. 

<https://www.radiosvoboda.org/a/28778420.html> (2021, May, 29). 
6 Білокобильський, О. (2004). Від науки до міфу. Онтологічні дослідження. Донецьк: Апекс, 15. 
7 Haerdter, M. (2005). The Myth of the Centre. Neme <http://www.neme.org/texts/the-myth-of-the-center#foot5> 

[in English]. (2021, May, 10). 
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Using the mythic principle in respect of the city the researchers come to the view concerning the 

enduring relevance of the myth for the urban community and the preservation in European culture of its 

functional purpose laid down in antiquity1. In particular, professor David Braund conducted the special study 

of the historical functions of the myths in the cities of the eastern Black Sea coast. The researcher found that 

“every city of the ancient world developed its own myth or the basis for this myth: in fact, such myths had 

the tendency to multiplication due to the altering conditions so that Rome, for example, had at the very least 

thirty notably different myth concerning the establishment concentrated around the figure of Romulus and 

Aeneas”2. The affiliation with the single civilizational field and the oneness/ understandability of mythic plots 

of one or other Greek city gave the possibility to develop the interstate relations in the ancient world. The 

cities established the friendly relations on the basis of the relations between the different myths concerning 

the establishment: “they pretended to the special relationship (oikeiotes), kinship (syngeneia) and even 

brotherhood (adelphotes) on the basis of such myths”3. 

If we talk about the myth as the living actual reality, then we can raise the question in this way: if we 

proceed from the position of the social constructivism, according to which the idea of reality is the constructs 

and the gestalt of the reality is constructed, then the myth of the city is also constructed. The constructivist 

nature of the social myth is usually noted when we are talking about the policy or advertising (Rolan Bart 

developed the theory related to the techniques of creation of manipulative myths). But if we are not talking 

about the artificially created myths, but about the “natural” process, what could be the mechanics of 

construction of the myth of the city and of which “constructions” does it consist?  

The architectonics (composition, structure) of the myth of the city can be presented as the set of 

mythologeme, mythemes, mythonyms, which have the archetypic basis, which fits the myth of the city into 

the universal cultural context of the civilization space, because it duplicates the cultural grand narratives of 

the epoch. Namely the set of mythologeme, mythemes, mythonyms describes relevantly the features of 

mythologized space, mythologized time and stable images-symbols, which form the basis of the world view 

of the local community. According to S. Kordonsky “the main part of the mythologeme is the explanation of 

why exists something that exist and why it functions so and not otherwise”; therefore, the mythologem can 

be considered as the “interpretation of the social reality on the basis of stable figurative models”4. The next 

logical element of the myth is the mytheme – the content – related unit, which acts as the image or concept. 

The term “mytheme” was developed by C. Levi-Strauss5. Levi-Strauss concluded that the mythemes form 

the synchro-diachronic structure of the myth that gives the possibility to achieve its main goal and namely: 

to give the logical model for solution of any contradiction. The smallest unit of meaning of the myth is the 

mythonym, which fulfills the nominative function. In any historic period, there is the limited number of myths 

in pure form, such that are perceived as the genuine and undeniable truth. The famous researcher of the myths 

Joseph Campbell developed the influential concept of “monomyth”, which is based on the idea of oneness of 

components of any plot of the “myth of the hero’s journey”6. On the one hand, the constituent constructions 

of any myth can be moved down to the several stage schemes; on the other hand, each myth includes 

necessarily these components. 

Applying the theory of monomyth to the myth of the city we see that the myth of establishment 

of the city may be such universal, necessarily reproducible theme. For any city, the myth of establishment 

is the universal mythologem. A lot of different myths collected like as from the construction kits are 

unwound from the myth of origin/creation/establishment of the city. At first (during the dominance 

of classical mythological world view) “the establishment of the city was considered to be the God-like act: 

this is why the Hellenistic kings and Roman emperors were so proud of their ability to establish new cities. 

Therefore, each city required the origin that would be more than human7. Also these myths of establishment 

 
1 Braund, D. (1996). The Historical Function of Myths in the Cities of the Eastern Black Sea Coast.  

Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité. Besancon: Université de Franche-Comté, 11-20. 

<https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1996_act_613_1_1476> (2021, May, 18). 
2 Ibid., 11. 
3 Ibid., 12. 
4Кордонский, С. (2000). Мифологемы и идеологемы. Москва: Наука, 121. 
5 Леви-Строс, К. (2001). Структурная антропология. Москва: Наука, 218. 
6 Кэмпбелл, Дж. (2018). Тысячеликий герой. СПб: Питер, 352. 
7 Braund, D. (1996). The Historical Function of Myths in the Cities of the Eastern Black Sea Coast.  

Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité. Besancon: Université de Franche-Comté, 12. 

<https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1996_act_613_1_1476> (2021, May, 18). 
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“gave the cities the place in the classical world combining them into the network of Greco-Roman 

mythology: such myths explained how the city became the gateway city and legitimated its existence as the 

part of the Greco-Roman world”1.  

For a comprehensive discussion of the topic, it is necessary to add that there is one more approach to 

the explication of the myth of the city. It consists in the reconstruction of the idea of the myth of the city not 

on the basis of mythologeme-mythemes, but on the basis of the Western cultural theory of understanding of 

the myth as “the broad idea of society and how it should be managed”2. This approach was used by the group 

of Australian researchers, who using the online-questioning of five hundred citizens of Australia, assessed 

three sets of the key “convictions”, which form the convictions of residents of three big cities: Sydney, 

Melbourne and Perth. The researchers grouped the differences in their perceptions and thoughts into three 

large groups of myths: the dominant myth is the myth of “cultural city” (73%), followed by the “anti-urban 

myth” (15%) and the myth of “mighty city” (12%). The first myth of “cultural city” represents the belief in 

what the cities do, combines the positive attitude towards the life in the big cities and growth of the cities and 

supports the greater public participation in the city development and the variety. The second “anti-urban” 

myth represents the strong negative attitude towards the city living, the city development and the impact of 

the cities on the social well-being and environment. The cities look like they lost their cultural identity as a 

result of globalization. The third myth of “mighty city” includes two sets of convictions: the first one is that 

the city living is better than in other places; and the second one is related to the probability of improvement 

of the growth of the cities and the technologic progress3. The researchers see the value of such approach in 

the possibility of effective transformation of the cities, because currently it is reported that namely the cities 

are the main engine of culture and economy and the basis for the implementation of the Sustainable 

Development Goals. This responsibility of the cities is in fact the responsibility of the city people, so it is 

important to understand what ideas of the city and the expectations its resident has. 

Conclusions.  

As shown above, the myth of the city is the practical instrument being symmetrically important for the 

preservation of the community of the city people and for the safe cultural transformation of the cities. The 

application of P. Berger’s theory of social constructivism to the city as one of the “social worlds” made it 

possible to enunciate the problem of preservation of stability of the idea of this “urban world” through the 

legitimating function of the myth of the city. On the basis that the reality is the constructs and the gestalt of 

the reality is constructed we conclude that the myth of the city is also constructed. Based on the J. Campbell’s 

theory of monomyth it was found that the myth of establishment of the city may be the universal necessarily 

reproducible theme. Other elements of “mythological construction kit” are the mythologeme, mythemes and 

mythonyms, which tend towards the central plot – the myth of origin of the city.  

At the same time the filling of these mythic blocks is dependent on the values prevailing 

in the culture, which makes it possible to construct continuously not the historical myth of the city, but the 

myth, which is actual and real for its carriers. On the other hand, the myth of the city acts as the instrument 

of entrenchment of the gestalt of the particular city for its residents. In this case, the elements 

of the structure of the myth of the city identified in the study may be used as the model for analysis 

of the cultural idea of any city that opens up one more research field in the philosophy of the city and may 

be the subject for the further studies.  
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