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SOCIAL AND POLITICAL HISTORY 

DOI: 10.46340/ephd.2021.8.1.1 

Olena Skrypnyk, PhD in History 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1904-3468 
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine 

THE PHENOMENON OF SELF-ISOLATION  

OF THE QING EMPIRE IN THE SECOND HALF  

OF THE ХVІІІ – EARLY XIX CENTURY 

Олена Скрипник, к. і. н. 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна 

ФЕНОМЕН САМОІЗОЛЯЦІЇ ІМПЕРІЇ ЦИН У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. – ПОЧАТКУ ХІХ СТ. 

The article investigates the circumstances under which the Qing Empire began to pursue a policy 
of isolation from the outside world. After all, the Manchu Qing dynasty, which took over China, 
introduced a policy of self-isolation as the only way to protect their country from colonial 
conquests. The ruling dynasty in Peking tried to make their population believe in an exaggerated 
view of its power. It is determined what internal factors caused the introduction of self-isolation 
policy, namely the fear of protests against the Manchu Qing dynasty, which could be used 
by Western countries to conquer the state. 
Peculiarities of trade relations in the period of self-isolation are investigated. After all, for 70 years, 
trade with foreign traders was carried out through the port of Guangzhou (Canton). The Hong 
merchants of Canton played a very influential role in the development of the Sino-Western foreign 
trade in the second half of the 18th – early 19th century. Granting the merchants the trade 
monopoly the Qing government managed both to restrain the direct contacts with the Europeans 
and to guarantee an outstanding profit. Due to the remarkable growth of the commerce 
the private capital of the Hong merchants has accordingly increased and played in the second half 
of the 18th – early 19th century an important role in both domestic and foreign policy of the Qing 
Empire. 
The Canton System allowed British, Dutch, French, Austrian, Swedish, Spanish, Americans, and 
other traders to carry out trades with a member of the Hong merchants. In practice, this meant 
traders were required to live in special quarters, in buildings called «factories». The factories were 
located outside of the city along Canton Harbor and included space for warehouses and offices. 
In Western eyes, the Canton trade system became the source of a romanticized image of both 
Western commercial activity and China itself. 
Keywords: Qing Empire, China, policy of self-isolation, Manchu Qing dynasty, Canton System, 
Guangzhou. 

Постановка проблеми. Наприкінці ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. могутня Імперія Цин 

переживала не найкращий період своєї історії. В цей час різко загострюється економічне, політичне 

та соціальне становище країни. Фактори, які впливали на погіршення ситуації в країні були різними, 

але найважливішою причиною такої ситуації стала політика самоізоляції Імперії Цин від зовнішнього 

світу. Чому ж маньчжуро-китайська Імперія Цин обмежує свої відносини із європейськими 

державами? Чи справді така могутня держава, яка мала непереможну «восьмизнаменну» армію 

боялася європейців? А можливо, були й інші причини проголошення самоізоляції, які призвели 

до технічного й економічного відставання країни від країн Заходу. Саме ці питання зумовили 

детальне дослідження періоду «самоізоляції» Імперії Цин. 
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Стан дослідження. Історія Китаю в період нової доби цікавить ряд істориків. Серед праць 

узагальнюючого характеру даного періоду слід зазначити Рейна Крюгера1, О. Е. Непомніна2, 

Л. В. Симоновську та М. Ф. Юрьєва3, В. Г. Дацишена4. Великий інтерес викликає період Опіумних 

війн, в яких Імперія Цин зазнала поразки, потрапивши, таким чином, у сферу західноєвропейської 

колоніальної політики. Це дослідження В. Хантера5, Х. Гао6, Х. Ханга7 та інших, однак і надалі 

актуальним залишається всебічне висвітлення саме питання самоізоляції, адже в українській 

історіографії наукового переосмислення даного питання майже не відбувалося. 

Метою дослідження є з’ясування обставин, причин, особливостей та наслідків політики 

самоізоляції Імперії Цин. 

Виклад основного матеріалу. Імперія Цин офіційно до політики хайцзінь (самоізоляції) 

перейшла у 1757 р., коли богдихан Айсінгьоро Хунлі, який правив під ім’ям-гаслом Цяньлун 

(непохитне і славетне), здійснив фактичне «закриття» країни від зовнішнього світу8. Саме так виникає 

Кантонська система торговельних відносин, для створення якої династії Цин знадобилося більше 

70 років, а після її заснування, по всій протяжності китайського узбережжя, була зведена неприступна 

«стіна», з єдиним «вікном в Європу» – містом Гуанчжоу (Кантон)9. 

Слід згадати, що маньчжурська династія Цин поширила своє панування на Китай з 1644 р., 

і вже з цього часу, навіть не чекаючи підкорення усієї Піднебесної, у 1647 р. заборонила морську 

торгівлю. Щоправда, ця заборона була спрямована не проти західноєвропейських торговців, а проти 

місцевих етнічних китайських торговців, які відверто відмовлялися визнати владу маньчжурів10. 

Що ж до європейців, то першими хто прибули до берегів Південного Китаю були португальці, 

які з 1515 р. здійснили кілька невдалих спроб направити послів в столицю і відкрити торгові 

факторії. З 1537 р. їм вдалося отримати в оренду Аоминь (Макао), хоча із жорсткою регламентацією 

їхнього життя та діяльності. Наступними були іспанці, яким не вдалося отримати поступок 

у торгівлі, та Нідерланди, котрі на 40 років захопили острів Тайвань (Формозу)11. У перші 

десятиліття після підкорення маньчжурами Китаю, цинська влада доброзичливо ставилась  

до європейців тому, що ті продавали їм зброю під час підкорення країни. Чимало західних фахівців 

опинилися на службі при цинському дворі, також дозволено було проповідувати християнство 

єзуїтським місіонерам та францисканцям. При дворі католицькі місіонери були радниками, 

перекладачами, викладали «заморські науки»12. Слід зауважити, що португальські та нідерландські 

купці на офіційних церемоніях поводились як васали, вони приносили багаті подарунки, 

які цинський двір вважав даниною. 

У ХVІІІ ст. торговельні відносини із Імперією Цин також налагоджують британці та французи. 

Представники цих країн намагались встановити офіційні дипломатичні відносини, як між рівними 

суверенними державами, адже в такому випадку, торговцям надавалося б право вільної торгівлі 

по всій країні. Однак, Цини ухилялися від встановлення постійних дипломатичних відносин 

 
1 Крюгер, Р. (2008). Китай. История страны. Москва: Эксмо; Спб.: Мидгард. 544. 
2 Непомнин, О. Е. (2005). История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва: Восточная Литература, 712. 
3 Симоновская, Л. В., Юрьев, М. Ф. (1974). История Китая с древнейших времен до наших дней. Москва: 

Наука, 534. 
4 Дацышен, В. Г. (2004). Новая история Китая. Благовещенск: БГПУ, 346. 
5 Hunter, W. (1965). The Fan Kwae at Canton: before Treaty Days 1825-1844. Taipei, 158. 
6 Gao, H. (2018). Going to War Against the Middle Kingdom? Continuity and Change in British Attitudes towards 

Qing China (1793-1840). The Journal of Imperial and Commonwealth History, 30 November 

˂https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/34951/Going%20to%20War%20aginst%20the%20Middle

%20Kingdom.pdf?isAllowed=y&sequence=3˃ (2021, October, 10). 
7 Hung, H. (2001). Imperial China and Capitalist Europe in the Eighteenth-Century Global Economy. Review 

(Fernand Braudel Center), 24 (4), 473-513 ˂http://www.jstor.org/stable/40241528˃ (2021, October, 09). 
8 Скрипник, О. (2014). Перша опіумна війна: початок занепаду могутності Імперії Цин. Гуржіївські історичні 

читання: Збірник наукових праць, 7, 343. 
9 Абросимова, Ю. А. (2009). Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей 

империи Цин. Вестник НГУ. Серия: История, філологія, 8 (4), 73. 
10 Hung, H. (2001). Imperial China and Capitalist Europe in the Eighteenth-Century Global Economy. Review 

(Fernand Braudel Center), 24 (4), 473 ˂http://www.jstor.org/stable/40241528˃ (2021, October, 09). 
11 Непомнин, О. Е. (2005). История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва: Восточная Литература, 111. 
12 Khusnutdinova, E., Martynov, D., Martynova, Y. (2019). The Qing Policy of Self-Isolation in China. 

Journal of Politics and Law, 12 (5), 11. 
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із країнами Заходу, європейці вважали це як порушення торговельних договорів1. До речі, вперше 

британські торговельні судна припливли до китайських берегів ще у 1630-х рр., проте тоді 

встановленню дружніх відносин перешкоджали португальці. Коли Китай завойовували маньчжури, 

то британці надавали допомогу антицинським силам, і лише в 1683 р., коли богдихан Кансі зняв 

заборону на морську торгівлю, Англійська Ост-Індська компанія налагоджує торгівлю2. В 1715 р. 

Англійська Ост-Індська компанія отримала на вигідних умовах торговельну факторію неподалік 

Гуанчжоу, а Французька в Нінбо. 

Зовнішня торгівля мала заохочувальний вплив на розвиток ремісничого виробництва 

в країні. Попит на вироби китайського ремесла в країнах Сходу і Європи, диктував китайським 

приватним підприємцям необхідність розширення виробництва та створення мануфактур. 

Безпосередньо, під впливом попиту на зовнішніх ринках, виникли майстерні по розпису 

порцеляни в Гуанчжоу, розширилося виробництво шіваньської кераміки. Активізація торгівлі 

цукром, сприяла створенню великих цукроварень в Гуандуні, Гуансі та Тайвані. Вивіз металевих 

виробів в країни Південно-Східної Азії, сприяв розширенню їх виробництва в провінціях Хубей, 

Шеньсі, Гуандун3. 

Проте для китайських купців, у яких маньчжури все ще вбачали потенційних бунтівників, 

існувало ряд обмежень. Їм заборонялось залишати країну й торгувати за кордоном, будувати великі 

кораблі, що могли виходити у відкрите море, а для мандрівок уздовж узбережжя мали отримати 

офіційний дозвіл. Укладати торговельні угоди з іноземцями етнічні китайці (хань) самостійно також 

не могли, лише через уповноважених державних посередників4. 

Водночас, богдихан Кансі намагається максимально звузити та контролювати торгівлю 

з іноземцями, тому, 1720 р. наказує гуандунським торговцям (гуаньшан) об’єднатися у напівказенну-

напівприватну гільдію Гунхан (Кохонг). 

Співпраця влади з купецтвом, стала одним з нововведень Цинів та рушійною силою в системі 

зовнішньоторговельних відносин. Відбулося об’єднання Тринадцяти ханів Гуанчжоу, які 

спеціалізувалися на іноземній торгівлі та з 1760 р. володіли монопольним правом на торгівлю 

з європейцями. 

Власники ханів іноземної торгівлі співпрацювали в основному з місцевою владою провінції 

Гуандун, прямі контакти з пекінською владою були швидше винятком із правил. В середині XVIII ст. 

вищу адміністративну владу в Гуанчжоу представляли три чиновники – генерал-губернатор 

провінцій Гуандун і Гуансі, губернатор провінції Гуандун, а також, військовий губернатор. Не менш 

важливою особою в Гуанчжоу, у сфері питань торгівлі, був керівник морськими митницями, 

іменований в західних джерелах «Hoppo». Під його контролем, крім центрального управління 

в Гуанчжоу, перебували внутрішні митниці та інспектори іноземної торгівлі в Макао, а також, митні 

управління в п’яти центральних портах в районі Гуанчжоу5. 

Саме так, поступово, протягом декількох десятиліть, формувалась політика ізоляції Імперії 

Цин. Економічні зв’язки із сусідніми країнами також жорстко обмежувались. Караванну торгівлю 

з Росією різко обмежили й суворо регламентували обсяг і ціни. Доволі обмеженою була і торгівля 

з Кореєю, особливо прикордонний обмін товарами. Японія, яка також жила за умов ізоляції, 

дозволила щорічно 80 китайським суднам заходити в порт Нагасакі, але в 1715 р. кількість 

зменшилась до 30. А на початок ХІХ ст. торгівля майже припинилась6. Серед товарів якими 

заборонялось торгувати спочатку були мідь та цинк – з 1716 р., порох, залізо та вироби із заліза – 

з 1732 р. У 1755 р. цинська влада наклала вето на вільну торгівлю фарфором, а в 1760 р. – на експорт 

шовкових тканин. Укази видані в цей період були спрямовані на обмеження приватної ініціативи й 

скорочення доходів приватних торгових домів. 

«Закриття» Китаю являло собою розтягнутий у часі політичний процес, який був розрахований 

на те, аби не допустити виникнення сильної антиманьчжурської еміграції. Крім попередніх заборон, 

 
1 Крюгер, Р. (2008). Китай. История страны. Москва: Эксмо; Спб.: Мидгард, 407. 
2 Дацышен, В. Г. (2004). Новая история Китая. Благовещенск: БГПУ, 112. 
3 Симоновская, Л. В., Юрьев, М. Ф. (1974). История Китая с древнейших времен до наших дней. Москва: 

Наука, 174. 
4 Мустафін, О. (2021). Халепи, що визначили долю народів. Харків: Фоліо, 117. 
5 Chen, A. (1971). The Insolvency of the Chinese Hong Merchants. 1760-1843. Singapore, 140. 
6 Непомнин, О. Е. (2005). История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва: Восточная Литература, 

110. 
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китайським купцям заборонялось навіть спілкуватись з іноземними торговцями та вивчати їхні мови. 

Ця заборона не поширювалась лише на торговців із гільдії Гунхан. 

Наступний богдихан Іньчжен продовжив ізоляційну політику, а саме, в 1724 р. вигнав з Імперії 

Цин всіх католицьких місіонерів, закрив понад 300 католицьких храмів, а китайцям, які прийняли 

християнство, «порадив» повернутись до конфуціанства. Коли в країні все частішими ставали 

повстання селян, підтримувані таємними товариствами «Білого лотоса» та «Білого сонця», цинський 

двір, пам’ятаючи втручання європейців у боротьбу між Мінською та Цинською династіями, обмежує 

іноземну торгівлю в портах1. З 1725 р. в порт Макао щорічно дозволялось заходити лише 

25 іноземним кораблям, а з 1732 р. був встановлений контроль над кожним таким судном. І, нарешті, 

в 1757 р. богдихан Цяньлун майже повністю закрив імперію від зовнішнього світу, а саме, заборонив 

іноземну торгівлю у портах Китаю2. 

Слід зауважити, що після підкорення Тибету, Джунгарії і Кашгарії, Цинська імперії 

знаходилась на піку своєї могутності. Завоювання 50-х рр. XVIII ст. призвели до найбільшого 

територіального розширення маньчжурської імперії, богдихан Цяньлун (Хунлі) відчував себе «майже 

правителем усього світу». І це відчуття, стало одним із факторів, який вплинув на «закриття країни 

від заморських варварів»3. 

Єдиним портом який залишався відкритим для іноземних кораблів був порт Гуанчжоу, але і 

тут іноземцям заборонялось селитись, а торгівля здійснювалась лише за посередництва гільдії 

Гунхан, яка здобула відтоді монопольне право на відносини із європейськими торговцями. Саме ця 

група купців, через представлені ними торговельні фірми, кількість яких  у різні роки рідко 

перевищувала десять, стали у другій половині XVIII ст. основною рушійною силою у торговельних 

відносинах Імперії Цин. Завдяки своєму особливому розміщенню, а також наявності великих ринків 

збуту, купці, володіючи монопольним правом на постачання чаю іноземцям, мали можливість 

швидко накопичити капітал4. 

Після 1757 р. і до 1842 р. вся західна торгівля мала вестися з Гуанчжоу (Кантону). Кантонська 

система дозволяла британським, нідерландським, французьким, австрійським, шведським, 

іспанським, американським та іншим торговцям здійснювати торгівлю лише  з представниками 

купців гільдії Гунхан (Кохонг). На практиці це означало, що торговці повинні були жити 

в спеціальних приміщеннях, у будівлях, які називались «факторії». Вони були розташовані 

за межами міста, вздовж Кантонської гавані і включали місце для складів та офісів5. Європейцям 

заборонялось вивчати китайську мову, а китайців, які навчали іноземців китайської мови, чекала 

смертна кара. Відомий випадок, коли в 1760 р. китайцю якого було звати Лю Я-бань відрубали 

голову за те, що він навчав іноземців китайської мови. Китайським підданим заборонялося брати  

в іноземців гроші в борг. 

Також, європейцям не можна було заселяти узбережні острови та розорювати там цілину, а тих, 

хто порушував цю норму, повертали на материк, а домівки спалювали. В 1787 р., окремо, було 

заборонено заселення островів біля узбережжя провінції Чженцзян. Не дозволялося привозити 

з собою своїх дружин і дітей6. Встановлювати ціни на привезений товар, іноземні купці могли також 

лише за згодою вищих чиновників, а іноземці, які вчинили злочин на китайській території, 

отримували покарання згідно Цинському законодавству7. 

Саме цим і завершився процес «закриття» Імперії Цин, а політика ізоляції набула остаточних 

форм. Дана політика не була економічно обґрунтована і суперечила потребам розвитку Китаю. І хоча 

 
1 Дацышен, В. Г. (2004). Новая история Китая. Благовещенск: БГПУ, 112. 
2 Непомнин, О. Е. (2005). История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва: Восточная Литература, 

133. 
3 Симоновская, Л. В., Юрьев, М. Ф. (1974). История Китая с древнейших времен до наших дней. Москва: 

Наука. 173. 
4 Абросимова, Ю. А. (2009). Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей 

империи Цин. Вестник НГУ. Серия: История, філологія, 8 (4), 75. 
5 Keller, W., Shiue, C. H. (2020). Capital Markets and Colonial Institutions in China. NBER Summer Institute 

˂https://pdfs.semanticscholar.org/8ae9/6f613d81f189b4a8a2f53b6e76307185c677.pdf˃ (2021, October, 12). 
6 Непомнин, О. Е. (2005). История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва: Восточная Литература, 

133. 
7 Caquet, P. E. (2015). Notions of addiction in the time of the first opium war. The Historical Journal, 58 (4), 1009. 

˂http://www.jstor.org/stable/24532008˃ (2021, October, 09). 
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імператори Цин особисто отримували доходи від китайсько-західної торгівлі, вони не прагнули 

розширювати торговельні чи дипломатичні відносини за межами Кантонської системи. Це може 

здатися ірраціональним, але для цинського богдихана, це було в значній мірі успішне становище, яке 

було досягнуто шляхом включення зовнішньої торгівлі, як важеля влади, в рамках дуже різних 

наборів інституційних обмежень. Адже Цини, були стурбовані зростаючим посяганням іноземців та 

їх впливом на внутрішні процеси в країні1. Вони знали, що послаблення чергової династії завжди 

супроводжувалось появою загрози ззовні, а внутрішні смути, використовувались зовнішніми силами 

для захоплення влади, як це і зробили, у свій час, самі маньчжури. 

Тим не менш, не дивлячись на обмеження, іноземна присутність в Китаї і обсяг міжнародної 

торгівлі лиш розширювався. Якщо у 1750 р. в портах нараховувалось 1900 іноземців, в тому числі 

700 британських підданих, то в 1790 р. в китайських портах знаходилось уже до 6 тисяч іноземців, 

з них 4600 – британських підданих. В 1799 р. порт Гуанчжоу відвідало 46 британських кораблів2. 

Така ситуація пояснювалась тим, що у другій половині XVIII ст. Китай стає важливим 

постачальником чаю на світовий ринок. У цей час, середня англійська сім’я в чотири рази збільшила 

споживання чаю, змішаного з цукром і молоком, відповідно, прибутки різко зросли. Попит на чай був 

настільки потужним, що він стимулював створення світового ринку, орієнтованого на Велику 

Британію, а його оподаткування становило одну десяту доходів Великобританії, гарантуючи її 

експансію в Південну Азію. Як заявив у 1830 р. Генеральний аудитор Ост-Індської компанії: «Індія 

цілком залежить від прибутку китайської торгівлі»3. 

На частку Англійської Ост-Індської компанії припадало 50% від загального обсягу торгівлі 

Китаю з країнами Заходу. Завдяки грамотно вибудуваній експортно-імпортній політиці, до кінця 

XVIII ст., їй вдалося практично витіснити з ринку голландську, французьку, датську й інші порівняно 

невеликі континентальні компанії. Крім Ост-Індійської компанії, все більшу активність після 70-х рр. 

XVIII ст. почали проявляти і приватні торговці, серед яких, англійці все також займали лідируючі 

позиції. Через дисбаланс у торгівлі, Англійська Ост-Індська компанія практикувала видачу дозволів 

приватним суднам на плавання і ведення торгівлі (експорт індійської бавовни) між Індією і Китаєм, 

на основі ліцензії компанії. Таким чином, виходив своєрідний торговий трикутник, званий «country 

trade»4. 

Також, слід зауважити, що поступово внаслідок такої системи торгівлі, китайські торговці 

потрапляли у боргову залежність від кредиторів Англійської Ост-Індської компанії, все тому, що ще 

з середини XVIII ст. більшість купців працювало за такою, на перший погляд, вигідною, але 

небезпечною схемою «попередніх контрактів»: «в кінці сезону європейці могли домовлятися 

(з китайськими купцями) про кількість і ціну на товари на наступний сезон або виключно про 

кількість, залишаючи на майбутній сезон можливість визначити ціни на підставі чинних ставок … »5. 

Під закупівлю бажаної кількості чаю іноземні компанії давали китайським купцям грошові кредити. 

Така практика пояснювалася багато в чому тим, що всі європейські кораблі прибували в Гуанчжоу 

приблизно в один і той же фіксований проміжок часу, а для закупівлі і доставлення високоякісного 

чаю з віддалених провінцій був потрібен час – щонайменше, місяць. Кредитні гроші йшли 

на поповнення оборотних коштів китайських торгових фірм і стали б порятунком для їх власників, 

якби через деякий час не поставили китайських купців в залежне становище вічних боржників, 

а Англійську Ост-Індську компанію не зробили б їх головним кредитором6. 

Проблеми у торгівлі між Імперією Цин та Західною Європою до кінця XVIII ст. були пов’язані 

із загальним дисбалансом товарообміну. Адже західноєвропейським країнам потрібні були китайські 

 
1 Keller, W., Shiue, C. H. (2020). Capital Markets and Colonial Institutions in China. NBER Summer Institute 

˂https://pdfs.semanticscholar.org/8ae9/6f613d81f189b4a8a2f53b6e76307185c677.pdf˃ (2021, October, 12). 
2 Дацышен, В. Г. (2004). Новая история Китая. Благовещенск: БГПУ, 112. 
3 Andrew, B. L. (2020). Tea War: A history of capitalism in China and India. Aeon ˂https://aeon.co/essays/ 

the-china-tea-trade-was-a-paradox-of-global-capitalism˃ (2021, October, 07). 
4 Chen, A. (1971). The Insolvency of the Chinese Hong Merchants. 1760-1843. Singapore, 145. 
5 Gao, H. (2018). Going to War Against the Middle Kingdom? Continuity and Change in British Attitudes towards 

Qing China (1793-1840). The Journal of Imperial and Commonwealth History, 30 November. 

˂https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/34951/Going%20to%20War%20aginst%20the%20Middle

%20Kingdom.pdf?isAllowed=y&sequence=3˃ (2021, October, 10). 
6 Абросимова, Ю. А. (2009). Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей 

империи Цин. Вестник НГУ. Серия: История, філологія, 8 (4), 77. 
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товари, проте щось запропонувати на заміну не могли. З 1760 р. імпорт з Європи різко обмежився, 

зокрема, імпорт європейських книг був заборонений1. 

Гільдія китайських купців продавала Англійській Ост-Індській компанії шовк-сирець, фарфор, 

ревінь, цукор, мускус, камфору, срібні, золоті, лакові вироби, всього близько 70 найменувань товарів. 

Однак лідируючі позиції займав імпорт чаю. У різні роки він становив від 70 до 90% від усіх 

імпортованих з Гуанчжоу вантажів. На початку ХІХ ст. у легальній торгівлі експорт товарів 

із Гуанчжоу перевищував імпорт приблизно на 5 – 6 млн лянів щорічно. Всі ці товари частково 

оплачувались імпортом текстилю та срібними монетами2. 

Цинські правителі вперто перешкоджали свободі торгівлі й боролися із порушеннями 

особливих прав корпорації Гунхан. Адже, саме, через Гунхан влада суворо визначала перелік товарів, 

які дозволялося ввозити до Імперії Цин, це були женьшень, шкури тюленів і видр, сандалова 

деревина, яку почали з 1787 р. постачати американці з Гавайських островів і островів Фіджі, а от 

промислових товарів Цини купувати не хотіли3. 

Згідно з офіційними звітами Ост-Індської компанії, її легальний експорт до Китаю приносив 

незначні доходи, а в окремі роки був навіть збитковим. Але все це перекривалося прибутками, які 

отримувалися нею від продажу китайських товарів в Англії (в 1793-1794 рр. – 529,8 тис. ф. ст.,  

в 1794-1795 рр. – 723,2 тис. ф. ст., в 1795-1796 рр. – 917,7 тис. ф. ст.). Високоприбуткові комерційні 

операції Англійської Ост-Індської компанії стримувалися, а в окремі роки переривалися через 

неврегульованість головного питання – умов торгівлі англійців в Китаї4. 

Така ситуація, звичайно, не влаштовувала британських торговців, тому Велика Британія 

докладає значних зусиль аби «відкрити» китайський ринок для своїх товарів. Спочатку до Пекіна 

британці відправляли дипломатичні місії, основним завданням яких було відкриття постійного 

англійського представництва. Перша така місія відвідала Пекін у 1793 р., очолив її лорд Дж. Макартні, 

а друга, у 1816 р., на чолі з лордом У. П. Амхерстом. Британці вимагали відкрити для торгівлі три 

порти, ліквідувати Гунхан, відкрити в Пекіні британське торговельне представництво, але вони 

отримували категоричну відмову від богдихана5. Тоді, британцями було знайдено інший вихід 

із даної ситуації, вони почали контрабандно ввозити до Імперії Цин опіум, який спеціально 

вирощували й виготовляли у підконтрольних британцям областях Індії. Офіційно в Китаї курити 

опіум було заборонено, а у 1729 р. було заборонено ввіз опіуму до країни, дозволялося лише ввозити 

200 ящиків на рік для медичних потреб. Проте Англійську Ост-Індську компанію це не зупинило6. 

У 1800 р. богдихан Юн’янь заборонив ввозити опіум до імперії, але це не допомогло, корупція 

переважала. Щорічно кількість контрабандного опіуму колосально зростала, а боротьба проти такої 

торгівлі призвела до Першої і Другої опіумних війн із британцями, які Імперія Цин програла. Після 

цих війн Цинська імперія почала перетворюватися в напівколонію. 

Отже, у другій половині XVIII ст. початку ХІХ ст. Імперії Цин жила за умов політики хайцзінь 

(самоізоляції), яка була проголошена з метою збереження традиційної економічної системи країни та 

захисту від колоніальної експансії західних держав. Проте, маньчжурська династія Цин, не стільки 

боялась «заморських варварів», скільки виступів самих китайців (ханьців). Богдихани Сюаньє, 

Іньчжен і Цяньлун, проводячи курс на самоізоляцію країни, побоювались, що зовнішня загроза може 

збігтись з масовим рухом китайців проти влади маньчжурської династії Цин. Також, прийнятий 

режим ізоляції від передових держав світу, багато в чому був обумовлений китаєцентристською 

доктриною, що проповідувала абсолютну перевагу китайської цивілізації і неможливість рівних 

відносин Піднебесної з іншими країнами. Проте, так зване, «закриття» країни не захистило Імперію 

Цин від колоніального поневолення. Дана політика призвела до економічного ослаблення країни та 

технологічного відставання від передових країн світу. 

 
1 Khusnutdinova, E., Martynov, D., Martynova, Y. (2019). The Qing Policy of Self-Isolation in China. Journal 

of Politics and Law, 12 (5), 11. 
2 Hung, H. (2001). Imperial China and Capitalist Europe in the Eighteenth-Century Global Economy. 

Review (Fernand Braudel Center), 24 (4), 483. ˂http://www.jstor.org/stable/40241528˃ (2021, October, 09). 
3 Абросимова, Ю. А. (2009). Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей 

империи Цин. Вестник НГУ. Серия: История, філологія, 8 (4), 74. 
4 Симоновская, Л. В., Юрьев, М. Ф. (1974). История Китая с древнейших времен до наших дней. Москва: 

Наука, 189. 
5 Крюгер, Р. (2008). Китай. История страны. Москва: Эксмо; Спб.: Мидгард, 450. 
6 Дацышен, В. Г. (2004). Новая история Китая. Благовещенск: БГПУ, 114. 
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DISCUSSIONS IN LOCAL COMMITTEES  
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OF PUBLIC LAND OWNERSHIP  
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ДИСКУСІЇ У МІСЦЕВИХ КОМІТЕТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

ЩОДО ВПЛИВУ ГРОМАДІВСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ 

НА СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

The article considers the preconditions of Stolypin’s agrarian transformations of the early twentieth 
century in Kyiv province, in particular the discussion in local committees of the Special Meeting 
on the needs of the agricultural industry on the impact of public land ownership on agriculture 
in the province. The aim is to give a general idea of the role of the peasant community in the political 
life of the Russian Empire in general and Ukraine in particular, based on the work of the Kyiv 
Provincial Committee of the Special Meeting on the needs of the agricultural industry. Emphasis is 
placed on the fact that the society of that time had consistent supporters of the peasant land 
community. They were under the influence of those forces that sought to oppose the individualist 
West to bourgeois Russia, considering the community as almost the main condition for maintaining 
the old order. At the same time, there were those who argued for the advantages of private land 
ownership over public land ownership. The issue of the role of the community was of increasing 
interest to members of the public, and was at the center of many discussions. 
It is noted that most county committees and individual members, pointing out that the form 
of peasant land tenure at that time was an obstacle to agricultural development, list and analyze 
in detail the shortcomings of existing land tenure. Among them, the existence of public land 
ownership is most often mentioned. It was found that the essence of the proposals of Kyiv county 
committees on the fate of public land tenure depended on the nature of local economic 
conditions – from more radical in counties where public land tenure prevailed, to more moderate 
in counties where the number of communities was smaller and less important. 
At the same time, members of county committees analyzed in detail the negative consequences 
of the existence of public land ownership in the region: frequent redistribution of land and bribery 
and abuse that took place during their implementation. Fully sharing the views of the peasants, 
the committee members agreed that only with the liquidation of the community could improve 
the situation of the peasants. The members of the committee preferred the development of farms 
in the region. 
Keywords: peasantry, agrarian question, Special meeting, local committees, public land tenure, 
Kyiv province. 

Постановка проблеми. На розвиток селянського господарства як українських земель, так і всієї 

Російської імперії в пореформений період великий вплив мала селянська громада, яка охоплювала 

абсолютну більшість і селянських господарств, і селянської землі. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. громада чинила певний негативний вплив на розвиток селянського господарства, але ці вади 

урівноважувались великою кількістю того корисного, що робила громада для селян. Тому 

в тогочасному суспільстві були послідовні прихильники поземельної селянської громади. Вони 
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перебували під впливом тих сил, які індивідуалістському Заходові прагнули протиставити 

громадівську Русь, розглядаючи громаду як ледве чи не головну умову збереження старих порядків. 

Разом з тим були й ті, хто доводив переваги приватновласницького землеволодіння перед 

громадівським. Питання ролі громади все більше цікавило представників громадськості, перебувало 

в центрі багатьох дискусій. Хід саме таких дискусій можна прослідкувати у роботі місцевих комітетів 

«Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості», яка діяла в 1902 – 1905 рр. 

під керівництвом С. Вітте і розробляла нові засади сільськогосподарської політики. 

Аналіз досліджень. Діяльність місцевих комітетів Особливої наради з потреб 

сільськогосподарської промисловості активно вивчали дореволюційні дослідники1, через ідеологічні 

табу поверхово і фрагментарно – радянські2, вивчають сучасні вітчизняні3 та російські науковці4. 

Але тим аспектам діяльності «Особливої наради», що були пов’язані з ставленням у суспільстві 

до громадівського землеволодіння та його впливу на розвиток сільського господарства в країні, 

у науковій літературі належної уваги не приділялось. Також вітчизняні дослідники в цілому ще 

недостатньо вивчили діяльність окремих місцевих комітетів «Особливої наради», зокрема, 

Київського губернського комітету. 

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи – дати загальне уявлення про роль селянської 

громади у політичному житті Російської імперії на матеріалах роботи Київського губернського 

комітету Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості. Виходячи з поставленої 

мети автор ставить завдання проаналізувати хід дискусій в місцевих комітетах Київської губернії 

щодо впливу громадівського землеволодіння на становище сільського господарства, звернувши увагу 

на питання переваг та недоліків громади і громадівського землеволодіння. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до програми Особливої наради з потреб 

сільськогосподарської промисловості в багатьох повітах і губерніях Російської імперії створювались 

місцеві комітети, метою яких був збір пропозицій щодо якнайскорішого підйому села і покращення 

становища селянства. Програма Особливої наради практично не стосувалась питань громадівського 

землеволодіння (що з часом буде ключовим у майбутній столипінській аграрній реформі), а більше 

стосувалась поширення сільськогосподарських знань, заходів боротьби із шкідниками та пожежами, 

охорони власності, будівництва доріг, усунення черезсмужжя, питань оренди, обміну земель, заходів 

з поліпшення агрокультури5. Але в більшості місцевих комітетів Особливої наради саме питанню 

 
1 Билимович, А. Д. (1904). Крестьянский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности. Киев: Тип. Императорского университета им. Св. Владимира; 

Риттих, А. А. (1903). Зависимость крестьян от общины и мира. Санкт-Петербург: Тип. В.Ф.Киршбаума; 

Шидловський, С. И. (1905). Общий обзор трудов местных комитетов. Санкт-Петербург. 
2 Сидельников, С. М. (1980). Аграрная политика самодержавия в период империализма. Москва: Издательство 

Московского университета; Симонова, М. С. (1987). Кризис аграрной политики царизма накануне первой 

российской революции. Москва: Наука. 
3 Герасимчук, О. В. (2009). Дискусії в Чернігівських місцевих комітетах щодо впливу общинного землеволодіння 

на становище сільського господарства. Сумська старовина, ХVІІІ-ХХІХ, 28-42.; Священко, З. В. (2021). Внесок 

місцевих комітетів Особливої наради з питань сільськогосподарської промисловості у розробку основ нової 

аграрної політики на поч. ХХ ст. (на матеріалах Уманського повіту). Український селянин: збірник наукових 

праць, 25, 51-56; Священко, З. В. (2012). Питання про роль селянської общини у політичному житті Російської 

імперії (на матеріалах роботи «Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості»). Науково-

теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 5(85), 10-14.; Священко, З. В. (2014). Створення 

та принципи діяльності місцевих комітетів Особливої наради з питань сільськогосподарської промисловості. 

Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки», 19, 64-67. 
4 Дитрих, И. И. (2006). Участие псковских земцев в работе местных комитетов о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности. Псков, 24, 116-119; Либуркин, В. М. (1988). Деятельность местных 

комитетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и их влияние на развитие 

общественно-политической жизни Сибири начала XX в.: диссертация на соискание научной степени 

кандидата исторических наук. Москва; Лебедев, В. (2001). Местные комитеты Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности (1902-1904 гг.). Отечественная история, 5, 58-69; Щербакова, 

И. (2003). Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности и Редакционная комиссия 

Министерства внутренних дел как альтернативные центры обсуждения крестьянского вопроса в начале 

XX века (1902–1905 гг.): диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук. Москва. 
5 Священко, З. В. (2021). Внесок місцевих комітетів Особливої наради з питань сільськогосподарської 

промисловості у розробку основ нової аграрної політики на поч. ХХ ст. (на матеріалах Уманського повіту). 

Український селянин, 25, 54. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 8 Issue 1 2022 

 15 

залежності сільського господарства від характеру землекористування і правового становища селян 

було приділено особливу увагу1. 

Громадівського землеволодіння стосувався пункт Ч (пункти програми Особливої наради 

позначались великими літерами алфавіту від А до Ю і за цими пунктами в губерніях проходили 

обговорення – авт.) програми Особливої наради, який називався «Заохочення до добровільного 

розселення селян в межах наділу і до скорочення черезсмужного користування». 

Створювані губернські і повітові місцеві комітети об’єднували представників регіональної 

еліти: чиновників, великих землевласників, представників земств і дворянського самоврядування, 

агрономів, редакторів газет, тобто тих, хто відігравав важливу роль в житті тогочасного суспільства. 

Вони організовували засідання, на яких виступали землевласники, купці, селяни. Матеріали таких 

засідань публікувались окремими томами по губерніях, в тому числі і по Київській губернії2. 

Склад Київського губернського комітету з потреб сільськогосподарської промисловості був 

досить представницьким, його головою було призначено Київського губернатора Д.Ф. Трепова. 

Необхідно зазначити, що на Київщині комітети відповідально поставилися до розробки 

пропозицій з пунктів програми Особливої наради, враховуючи, що громадівське землеволодіння 

в Київській губернії охоплювало близько 45,6% всіх селянських господарств. 

Таблиця 1 

Площа громадівського землеволодіння в Київській губернії у 1905 році 

Повіти 

Надільні землі 

Кількість 

общин 

Кількість 

дворів 

Площа землі 

в громадівському 

землеволодінні 

В середньому 

на 1 двір 

% 

в загальн

ій площі 

Київський 224 35916 234885 6,5 46,6 

Бердичівський 170 22085 132139 6,0 42,3 

Васильківський 155 27554 208135 7,6 55,2 

Звенигородський  139 38947 148152 3,8 48,9 

Канівський 161 25499 144800 5,7 48,3 

Липовецький 148 20008 109870 5,5 40,6 

Радомишльський 322 23952 322909 13,5 38,0 

Сквирський  153 19675 141366 7,2 42,6 

Таращанський 152 26730 144023 5,4 47,1 

Уманський 165 38101 225145 3,9 56,2 

Черкаський  112 32475 148477 4,6 39,8 

Чигиринський 122 32011 146880 4,6 30,9 

Усього по губернії 2 023 362 953 2 106 781 5,8 45,6 

Джерело: складено за3 

 

Як бачимо, до числа повітів, де переважало громадівське землеволодіння, відносилися 

Уманський і Васильківський повіти. Крім вищеназваних повітів, де застосовувалось громадівське 

землеволодіння, значна кількість громад була також в Звенигородському, Канівському, 

Таращанському і Київському повітах. Такий нерівномірний розподіл громадівського землеволодіння 

по території Київської губернії не міг не накласти свій відбиток на пропозиції губернських комітетів 

 
1 Священко, З. В. (2012). Питання про роль селянської общини у політичному житті Російської імперії 

(на матеріалах роботи «Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості»).  

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 5 (85), 11. 
2 Киевская губернія (1903). Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Санкт-Петербург: Тип. Исидора Гольдберга, ХV. 
3 Киевская губерния (1906). Статистика землевладения 1905 г. Санкт-Петербург: Тип. Исидора Гольдберга, 

43, 10. 
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щодо покращення становища сільського господарства і на думки представників місцевих комітетів 

щодо впливу типу землеволодіння на стан сільського господарства. 

З цього питання більш або менш детально висловили свої думки майже всі повітові комітети, 

при чому вони вказують на історичне походження тогочасного селянського землеволодіння 

та розселення великими селами, з’ясовують незручності устрою селянського життя та переваги 

хутірського господарства і пропонують заходи, що можуть спричинити розселення селян. 

Більшість повітових комітетів і окремих членів, вказуючи на те, що тогочасна форма 

селянського землеволодіння є перешкодою розвитку сільського господарства, перераховують 

і детально аналізують недоліки існуючого землеволодіння. Серед них найчастіше називають такі: 

1) При трипільній системі з толокою в паровому клині ціла третина селянського наділу 

залишається непродуктивною (М. С. Єремєєв). 

2) Толоковий паровий клин, внаслідок осушення і ущільнення поля, безумовно шкідливий, 

як довели досліди Полтавського дослідного поля (О.М. Терський). 

3) Пасовища на загальній толоці позбавляють можливості своєчасно виконувати польові 

роботи, тобто ранню оранку весною під озимі посіви і ранню оранку восени під ярі посіви та озимі 

посіви (чорний пар), що необхідно для знищення бур’янів і збереження вологи в нашому 

посушливому кліматі (Васильківський і Радомишльський комітети). 

4) Розкиданість і віддаленість селянських ділянок робить неможливим удобрення землі гноєм 

і добривами. Відсутність добрив та невчасна оранка є найважливішими причинами поганих урожаїв 

(Васильківський, Звенигородський, Радомишльський та Київський комітети). 

5) Неудобрювана земля поступово виснажується, а так звані селянські сінокоси (польові), 

що існують з року в рік на всьому просторі протягом великого періоду часу, вже нині виснажені 

(Васильківський та Радомишльський комітети). 

6) Неможлива охорона сільськогосподарської власності (Радомишльський комітет). 

7) Селяни при нинішній трипільній системі і низьких урожаях не мають кормів для худоби. 

Взимку худобу утримують, головним чином, на соломистих кормах, а влітку на вибитих толоках, 

внаслідок чого селянська худоба дуже погана, селянин не має гною, а виснажені поля перестають 

давати врожай (Радомишльський та Київський комітети, М. С. Єремєєв). 

8) У санітарному відношенні скупчені села створюють багато несприятливих умов і сприяють 

поширенню епідемій (Київський, Васильківський та Радомишльський комітети). 

9) У пожежному відношенні скупченість сіл є головною причиною спустошливих пожеж 

(Київський і Васильківський комітети)1. 

Комітети підтверджують переваги хутірського господарства посиланнями на прекрасні 

результати, досягнуті чеськими і німецькими колоністами, а також покращення становища селян, що 

переселилися в Житомирському повіті на хутори (Київський, Радомишльський та Звенигородський 

комітети). 

Деякі комітети та окремі їх члени звертають увагу, крім того, на причини, що перешкоджають 

переходу до хутірського господарства: 

1) Сильну протидію зміну порядку користування надільною землею чинять ті багаті селяни, які, 

скориставшись при різних сприятливих умовах правом сильного, захопили в свої руки всі вакантні, 

вигінні та незручні ділянки, виділені сільським громадам у спільне володіння. Подібні захоплення 

громадівської землі перевищують в окремих випадках подвірні володіння багатіїв, які, з побоювання 

втратити при переділі незаконно захоплені ділянки громадівських угідь, усіма силами 

перешкоджають переділу та переходу до хутірського господарства (Радомишльський комітет)2. 

2) Розселенню перешкоджає також поширена серед селян надія на отримання додаткових 

наділів з власницьких земель при скасуванні пасовищних сервітутів (Радомишльський комітет)3. 

3) Перешкодою служить черезсмужжя селянської землі (п. Брановський в Черкаському 

комітеті4, п. Келлер, у Васильківському Комітеті5, Таращанський комітет6. 

 
1 Киевская губернія (1903). Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Санкт-Петербург: Тип. Исидора Гольдберга, ХV, 285. 
2 Там само, 915. 
3 Там само. 
4 Там само, 1107. 
5 Там само, 379. 
6 Там само, 1038. 
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4) Такою ж перешкодою є малоземелля. Г. Кулінський (Київський комітет) вважає, 

що розселення на хутори можливе лише в тому випадку, якщо селянам будуть надані урядом або 

ними будуть придбані при сприянні Селянського банку нові землі1. За існуючого стану справ 

розв’язання поставленого питання неможливе. Дроблення селянських наділів за маломірністю площі 

перешкоджає переходу до інтенсивного господарства, а тому в розселенні селян у межах наділу немає 

потреби, але бажано прийняти заходи до полегшення перенесення садиб на поля (п. Брановський 

у Черкаському комітеті)2. 

5) З огляду на крайню роздробленість селянських наділів, Чигиринський комітет вважає, 

що розселення селян, бажане саме по собі, за рідкісними винятками, недосяжне нині. На думку 

комітету, виселення цілими селищами можливе там, де у селян є ще вільні угіддя загального 

користування. Виселення окремих осіб за межі села на виділені у подвірне користування поля і 

сіножаті скоріше шкідливе, ніж корисне, і послужить підставою для безкінечних суперечок 

між сусідами (потрави тощо)3. 

Губернський агроном І. Терський вважає малоземелля гальмом для розвитку фермерського 

господарства, так як у Київській губернії припадає 0,65 дес. орної землі на душу, а тому необхідно 

розробити заходи щодо ослаблення малоземелля4. Розділяючи цю думку, п. Чагін (Київський комітет) 

вважає за необхідне збільшити кількість селянських земель закупівлею, для чого утворити особливий 

фонд, наприклад, відрахуванням 10% з питного доходу5. 

Член комітету Е. Фішман у своїй «Записці про міри щодо покращення селянського сільського 

господарства» аналізуючи причини занепаду сільського господарства серед головних називає 

існування громадівського землеволодіння6. «Якби селянин міг вільно розпоряджатися своєю землею, 

як своєю невід’ємною власністю (з обмеженням, однак, права відчуження), якби його надільна земля 

знаходилася в одній межі і в близькій відстані від його житла, то селянська праця знайшла б на ній 

численне і плідне застосування»7. 

А ось думка землевласника Л. Кліоховича «… поки кожен окремий селянин (який має право 

на землю) не буде володіти наданою в його повну власність ділянкою землі на відрубі, до тих пір 

якийсь прогрес у польовому господарстві селян не мислимий, навіть якби всі селяни були вченими 

агрономами»8. 

Представник Бердичівського повітового комітету М. Косовський, показуючи для прикладу 

Житомирський повіт, де приблизно у 50 селах існувало хутірське господарство, а також Ковенську 

губернію, селяни якої запозичили приклад у своїх сусідів-колоністів чехів і німців, наголошував 

на перевагах хутірського господарства і вважав, що воно «… дасть порівняно більші результати, так 

як кожному власнику надається можливість господарювати на свій розсуд, за багатопільною 

системою»9. 

У матеріалах, що надійшли від Васильківського повітового комітету є багато належних 

мотивованих доказів необхідності зміни форми володіння землею у селян та надання їм прав 

та обов’язків, які мають усі інші стани. 

Разом з тим, члени комітету зазначають, що серед селян досить популярним є вислів «громада 

великий чоловік», але, констатують вони, на жаль, це виправдовується на практиці тільки в діях 

«громади», що підходять під кримінальні закони, між тим в економічному житті ця велика людина, 

пов’язана спеціальними узами станового ладу, позбавлена загальної освіти, стиснена несприятливими 

економічними умовами, з яких, за існуючої форми володіння землі, немає виходу, мимоволі 

«…опускає руки, маючи жалюгідне існування. На цьому, саме, грунті жалюгідного існування легко 

зростає і часом дозріває насіння всіляких хвилювань, переворотів: стихійна сила на даний момент 

раптом стає елементом грізним, пагубні дії якої важко передбачити. Ось чому всі прагнення довести 

 
1 Киевская губернія (1903). Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Санкт-Петербург: Тип. Исидора Гольдберга, ХV, 635. 
2 Там само, 1108. 
3 Там само, 1130. 
4 Там само, 704. 
5 Там само, 286. 
6 Там само, 69. 
7 Там само, 70. 
8 Там само, 117. 
9 Там само, 346. 
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перевагу громадівського володіння та відокремленості селянського стану позбавлені і економічних, 

і соціологічних підстав»1. 

У записці, що стосувалася громадівського землеволодіння член Звенигородського повітового 

комітету податний інспектор В. Селіванов, визнаючи роздробленість і черезсмужжя наділів 

суспільними причинами недоліків селянського господарства, найголовнішим шляхом до усунення 

черезсмужжя вбачав у розселенні селян у межах їх наділу. Здійснення цього не може, на думку 

доповідача, обмежитися одними законодавчими приписами, а має також йти шляхом різних 

практичних дій, у числі яких, першочерговим є розселення селян хуторами або селищами 

з відокремленими ділянками землі2. 

Про це ж йдеться і в записці Департаменту окладних зборів, причому передбачається здійснити 

розселення використавши досвід деяких повітів. Для прикладу доповідач зупиняється на випадках 

розселення селян деяких волостей Житомирського повіту, Волинської губернії. 

Резюмуючи у висновку у вигляді окремих положень заходи заохочення селян до добровільного 

розселення в межах їх наділу, член Комітету В. Селіванов зазначає, що такими заходами повинні 

бути: 1) відповідне законодавство, що надає селянам право виходу і полегшує перехід до хутірського 

господарства; 2) державна допомога кредитом; 3) створення штату казенних землемірів та 

розмежування на казенний рахунок; 4) визначення можливо спрощеного порядку вирішення 

непорозумінь і суперечок, які можуть виникати під час розмежування, шляхом видання особливих 

правил та інструкцій особам, які будуть надавати допомогу селянам; 5) видання популярних брошур 

про культурне господарство та широке поширення їх серед селянського населення, і 6) ознайомлення 

селян на місці з хутірським господарством шляхом відрядження виборних від сільських громад 

на хутори селян Житомирського повіту Волинської губернії3. 

Представники Канівського повітового комітету вважали, що перехід до хутірського 

господарства середніх селян є надзвичайно бажаним. Разом з тим, наголошували члени Комітету, 

воно можливе лише у поєднанні із зрівнянням селян у правах з іншими станами і при можливості для 

них розпоряджатися своїми надільними землями на правах власності4. 

Члени Уманського повітового комітету детально проаналізували негативні наслідки 

існування в краї громадівського землеволодіння, серед яких були названі часті переділи землі 

та підкупи і зловживання, які мали місце при їх проведенні. Існування громадівського 

землеволодіння в краї, де населення надавало перевагу відокремленому, особистому 

господарюванню ними названо «історичним непорозумінням, створеним штучно, притому  

в недавній час»5. Витоки громадівського землеволодіння члени комітету пов’язували з існуванням 

у краї військових поселень, тому воно існує в повіті виключно у селах колишніх військових 

поселян, які з часом отримали статус державних селян. 

Розділяючи погляди представників селян, члени комітету погоджувались із тим, що лише 

із ліквідацією громади можливі покращення в становищі селян6. Крім цього вони зауважили, що для 

виходу з кризи сільського господарства насамперед потрібно усунути культурні, правові, фінансові 

та економічні проблеми. 

Члени комітету перевагу надавали розвитку хутірського господарства в краї. На їх думку, 

для розвитку хутірського господарства, крім скасування громадівського землеволодіння та спільної 

толоки, потрібно внести зміни до законодавства: а) до закінчення викупної операції дозволити 

господарю вимагати від громади виділення його наділу в одному місці; б) допускати спільний 

розподіл і об’єднання польових наділів за вимогою половини домогосподарств із наданням 

бажаючим вільного вибору залишити на старому місці чи перенести на нові ділянки своє майно 

(господарські споруди тощо – авт.); в) повний розпуск громади дозволяти за згоди 

2/3 домогосподарств, які мають право на розподіл всього польового наділу7. Члени комітету вважали, 

що при розподілі наділів потрібно враховувати оцінку земель за їх якістю. 

 
1 Киевская губернія (1903). Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Санкт-Петербург: Тип. Исидора Гольдберга, ХV, 379. 
2 Там само, 449. 
3 Там само, 396, 417. 
4 Там само, 480. 
5 Там само, 1051. 
6 Там само, 1051. 
7 Там само, 1052. 
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Таким чином, проаналізувавши пропозиції місцевих комітетів, ми бачимо, що в усіх без 

винятку київських повітових комітетах з потреб сільськогосподарської промисловості їхні 

представники висловились за необхідність змін у характері землеволодіння та землекористування. 

Однак в різних регіонах губернії по-різному бачили шляхи проведення цих змін. 

Суть пропозицій київських повітових комітетів щодо долі громадівського землеволодіння 

залежала від характеру місцевих умов господарювання – від більш радикальних у повітах, 

де громадівське землеволодіння переважало, до поміркованіших у повітах, де кількість громад була 

меншою, а їх значення було не таке вагоме. 

Разом з тим, члени повітових комітетів детально проаналізували негативні наслідки існування 

в краї громадівського землеволодіння: часті переділи землі та підкупи і зловживання, які мали місце 

при їх проведенні. Розділяючи повною мірою погляди селян, члени комітетів погоджувались із тим, 

що лише із ліквідацією громади можливі покращення в становищі селян. Перевагу члени комітету 

надавали розвитку хутірського господарства в краї. 

Публікації і поширення звітів про засідання комісій та інших матеріалів були спрямовані на те, 

щоб якомога далі поширити схвалення ідей про перетворення селянських господарств в хутори. Після 

двох років напруженої роботи Особлива нарада про потреби сільськогосподарської промисловості 

дійшла висновку, що далі господарювати на основі громадівської земельної власності просто 

неможливо. 

Остаточна перемога ідей аграрних перетворень виявилась протягом останніх трьох місяців 

існування Особливої наради, перед її скасуванням в кінці березня 1905 р., тобто ще до того, як набули 

значення революційні події цього року, і задовго до прем’єрства П.А.Столипіна з його відомим 

Указом 9 листопада 1906 р. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНО-РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 

В УКРАЇНІ ТА ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ В СТУДЕНТСЬКИХ РУХАХ 

ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РР. 

The article deals with the origin and formation of the democratic-radical party and its influence 
on the development of revolutionary, cultural, economic, social and political levels of culture 
in Kyiv during the first revolution of 1905-1907. On the example of formation and development 
of this political organization the causes and conditions of its collapse as a political force can 
be seen, as well as the level of influence of this organization on various segments 
of the population, including the peasantry and students. 
Our study is based primarily on the memories of contemporaries who were direct members 
of this party organization or were related to it. Secondly, we turned our attention to the journalism 
of that period (newspapers), which in one way or another covered events related to the Democratic 
Radical Party, and, thirdly, the research of contemporary scholars who studied the period. 
Thus, taking into account the above sources, we studied the dynamics of the party 
as an ideological representative of the Ukrainian people from its inception to disintegration, 
analyzed the reasons for the lack of active development of the party during the first revolution, 
we drew our attention to the ideological and personal conflicts within the political group, which 
as well as the lack of adequate funding, that we analyzed, were the result of weak activities during 
the revolutionary riots, and subsequently insufficient activity in the Russian parliament after 
the revolutionary events. 
Although, despite the negative overall assessment of the party’s activities during the revolution 
of 1905-1907, we identified several positive aspects of the development of Ukrainian language, 
literature, including Ukrainian vocabulary, the people as a whole ethnic group in general, 
and some interesting facts about life of a number of politicians of the early 20th century. 
Keywords: UDRP, party, students, democratic party, radical party, peasantry. 

Сьогодні, як ніколи, в політичному та соціальному житті країни дуже важливу роль грає думка 

молоді, а саме – студентства, оскільки молодь, як відомо, є майбутнім не тільки даної країни, але і 

світу в цілому, тому зважаючи на думку молоді, держава зважає на думку майбутніх поколінь. 

Студентство, як суспільний рух – не нове явище в суспільному житті нашої країни, нажаль, 

на даний момент, студенти не досить активно проявляють свою громадянську позицію, оскільки «нині 

тільки 0,8% респондентів проявляють інтерес до політичних проблем, 19% молоді зовсім не цікавить 

політика, а майже 55% вона тільки дратує. Понад половину з числа опитаних молодих людей політика 

цікавить лише тоді, коли це стосується їх особисто»1. Таке негативне відношення до політики в країні 

існувало не завжди, так «на зламі століть розвиток студентського руху по всій Україні вступив 

 
1 Материалы международной научно-практической конференции (1992). Молодежная политика: Опыт, 

проблемы, перспективы. Киев, 89. 
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у найвищу фазу, яка характеризувалася масовістю й гостротою виступів, завершенням кристалізації 

політичної платформи та високим ступенем його організаційної самостійності»1. Зокрема, активну 

і не останню роль студенти зіграли протягом революції 1905 – 1907 рр. 
Період першої революції в Російській імперії був достатньо бурхливим, протягом усього 

періоду по всій території великої держави активізувалися різні політичні та культурні, просвітницькі 
організації не тільки на всеросійському рівні, але і на місцевому – залежно від культури, нації, 
традицій того чи іншого регіону. При чому, студентські організації були одними із найактивніших, 
оскільки «помітна роль студентства в суспільно-політичних процесах цього часу (початку 
революційного піднесення) як у Галичині, так і на Україні в складі Російської імперії була об’єктивно 
зумовлена недостатньою соціальною структурованістю української нації»2. 

Серед великої кількості організацій та політичних рухів активізувалися і рухи на території 
України, серед яких була і Українська демократично-радикальна партія. 

Дана культурно-просвітницька, а згодом і політична організація виокремилася із Загальної 
української безпартійної організації (ЗУО), яка, у свою чергу, була об’єднанням громад як міста 
Києва, так і інших міст України (Київська стара громада, молода громада, Одеська громада, тощо). 

Безпартійна організація складалася з великою кількості людей, які постійно організовували 
з’їзди, але носила виключно культурно-просвітницький характер, оскільки переймалася, в першу 
чергу, розвитком української культури, дозволом видання українською мовою (яка була заборонена 
указом від 1876 року) та поширенням серед українців звички розмовляти рідною мовою. 

В період до початку революційних настроїв (від утворення ЗУО в 1897 році і до 1903 рр.) 
організація мало переймалася політичним аспектом розвитку українства, була зосереджена 
на українській культурі, зокрема на видавництві творів Т. Шевченка (в їх видавництві «Вік») 
та проблемою українського правопису. 

Поступово, з 1903 року, в ЗУО, особливо серед організаційної молоді почали формуватися ідеї 
не тільки культурно-просвітницького характеру, але і політичного (І. Стешенко, М. Лисенко, 
М. Левицький, Є. Чикаленко), що було зумовлено прикладом уже існуючої Революційної української 
партії (РУП), яка існувала паралельно ЗУО та об’єднувала навколо себе прогресивну українську 
молодь (наприклад, В. Винниченка, С. Петлюру, тощо). 

Протягом 1903-1904 рр., в ЗУО проводилися постійні дебати та переговори з приводу того, чи 
потрібно переводити організацію в політичне русло. Старші члени громади (В. Науменко, 
В. Беренштам) доводили, що «ніяких плятформ чи програм виробляти не слід...бо коли в програму 
внесеться політичний, а тим більше соціяльно-економічний момент, то це розіб’є всі наші громади, 
бо члени їх не зійдуться на цих пунктах, і це внесе тільки розбрат, нелад між членами і поведе 
до розпаду організації і громад»3. 

Забігаючи наперед, зауважимо, що ЗУО, після перейменування в Демократичну партію, справді 
поступово розпалася на декілька ворогуючих об’єднань, тому, думки Науменка та Берештама були 
пророчими. 

Хоча, варто зазначити, що перехід від культурною діяльності до політичної та соціально-
економічної був необхідним та відповідав потребам та вимогам часу, оскільки, як влучно висловився 
Є. Чикаленко, «годі вже ставити своєю задачею тільки скасування чи обхід закону 1876 року, як було 
досі, а треба поглибити й поширити свою діяльність, бо інакше ми будемо завмирати, а серед 
громадянства нашого будуть брати перевагу крайні соціяльні елементи»4. 

І далі: «...ніякого розпаду плятформа не зробить, а тільки вилучить з організації крайні праві 
елементи, і це буде тільки на користь їй, бо тим привабиться більше свіжих молодих елементів»5. 

В цілому, ми погоджуємося з думкою Є. Чикаленка, яку він висловив на сторінках своїй 
спогадів цього періоду про необхідність вироблення програми політичної, оскільки вона відповідала 
потребам часу, але, на нашу думку, Чикаленко не врахував того, що не всі діячі ЗУО завзяті 
«ідейники» та готові віддати усе заради розвитку українського національного руху (сам Чикаленко 
жертвував величезні суми для розвитку українських газет та журналів, видавав гонорари українським 
авторам, які публікувалися у таких виданнях як «Киевская старина», «Крестьянин» і т. д.). 

 
1 Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ (2006). Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й 

на Буковині (1890-1918 рр.), 295. 
2 Там само, 294. 
3 Чикаленко, Є. (2011). Спогади (1861-1907). Київ: Темпора, 232. 
4 Там само. 
5 Там само, 233. 
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Наприклад, одним із членів ЗУО був Б. Грінченко, відомий український публіцист, громадський 

діяч і людина «дуже мила в приватному житті...на неофіціяльній частині наших зборів»1, але як тільки 

мова заходила про діяльність в громаді, газеті, тощо, то «насуплював брови, робився офіціяльним 

урядовцем, що... чіплявся до слів, взагалі поводився, наче він сидить не в компанії своїх людей, а десь 

в суді в ролі прокурора»2. Взагалі, варто зазначити, що Грінченко, і потім його прибічники 

(С. Єфремов, Модест Левицький, Ф. Матушевський) були зосереджені, в першу чергу, на задоволені 

власних ідей та потреб, а уже в другу чергу – на розвитку українства. Особливо такий підхід можна 

було спостерігати у Б. Грінченка, за ініціативи якого, зокрема, відбувся розкол у партії. 

Грінченко був не тільки відомим діячем, але і відомим скандалістом, багато діячів української 

культури не хотіли мати з ним справу, оскільки він усе доводив до протистояння, оскільки бажав 

усюди бути лідером, центром уваги. Більшість діячів ЗУО досить негативно ставилися до Грінченка. 

Так, В. Науменко, казав, що Грінченко «вже хоче бути гетьманом Сьогобочної й Тогобочної 

України, Галичини і Буковини!»3. М. Лисенко пропонував «командирувати його (Грінченка), 

до Львова для якої – небудь праці, бо тут він зробить знов якийсь заколот»4. 

В. Антонович, підсумовуючи відносини в організації, казав, що «важко погодити в одній партії 

таких "енків", як Грінченко, Науменко, Стешенко та Тимченко!»5 звертаючи увагу на те, що вони 

не хотіли мати один з одним справу. 

Під час переїзду «Літературно-наукового вісника» під керівництвом М. Грушевського зі Львова 

до Києва, так само виникла напруга між Грушевським та Грінченко і т.д. 

Отже, бачимо, що хоча і ідея політизації ЗУО була прогресивною, але наявність постійно 

невдоволених та егоїстичних членів організації, само собою, мала призвести якщо 

не до самознищення організації, то до її розколу через постійні конфлікти всередині організації (так, 

Стара громада Києва «почала..."саботаж": більшість перестала платити внески в центральну 

Організацію, не хотіла посилати делегатів на з’їзди, взагалі перестала цікавитися нашою партією. Теж 

саме діялося і в одеській Старій громаді та й в петербурзькій»6. 

Тим не менш, восени 1904 року було проголошено про створення Української демократичної 

партії (УДП) та надруковано саму програму партії7, яка характеризувала партію як центристську, але 

при цьому в ній був ряд елементів соціалістичного характеру, (знищення станів, 8-ми годинний 

робочий графік, передача земель селянам і т. д.) що повинно було привернути до себе увагу зокрема 

українського населення (оскільки партія проголошувала українську автономію та вільне 

використання української мови будь-де). 

Могильний А., підсумовував діяльність УДП: «головною метою... проголошували досягнення 

гуманного демократичного ладу. При цьому демократичний лад міг бути здобутий... шляхом 

національної самоорганізації і проведення адміністративних державних реформ»8. 

Демократична партія зосереджувала свою увагу на селянстві, в своїх газетах «Громадська 

думка» (потім – «Рада») та «Нова громада» партія робила акцент, в першу чергу на питаннях 

розподілу, викупу та передачі землі від поміщиків до селян (наприклад, список казенних земель по 

Україні9 та висловлювала обурення утисками селянства в українських губерніях (там само); хоча і 

висвітлювала проблеми студентства, загальноросійські, закордонні та інших10,11. 

Студентські інтереси в партії були зосереджені саме в соціальній програмі, взагалі, соціальні 

проблеми були вирішальними для молоді, Жерноклеєв, зазначав, що «національно-державні ідеї 

та гасла перепліталися із соціальними»12. 

 
1 Чикаленко, Є. (2011). Спогади (1861-1907). Київ: Темпора, 233. 
2 Там само, 233. 
3 Там само, 234. 
4 Там само. 
5 Там само, 267. 
6 Там само, 238. 
7 Гнатюк, В. М. (ред.) (1905). Літературно-науковий вістник. Львів: НТШ, 30, 6. 
8 Могильний, Л. П. (2014). Національне питання в програмах українських ліберальних партій в першій чверті 

ХХ ст.: історико-політичні студії. збірник наукових праць. Київ: КНЕУ, 2, 43 
9 Матушевський, Ф. (ред.) (1906). Рада: щоденна політ., економ. і літ. Газета. Київ: Є. Чикаленко, 1 (15 вересня), 2. 
10 Матушевський, Ф. (ред.) (1906). Рада: щоденна політ., економ. і літ. Газета. Київ: Є. Чикаленко, 5 (20 вересня), 4. 
11 Матушевський, Ф. (ред.) (1906). Рада: щоденна політ., економ. і літ. Газета. Київ: Є. Чикаленко, 6 (21 вересня), 4. 
12 Жерноклеєв, О. С.(2006). Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині  

(1890-1918 рр.) Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 298. 
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Зважаючи на те, що увагу газета зосереджувала на селянстві, відповідно, серед інтелігенції та 
студентства в неї було дуже мало прихильників (студенти були зосереджені навколо Революційної 
української партії (РУП) із яскраво вираженими соціалістичними поглядами). Окрім цього, із перших 
випусків (від 31 грудня 1905 року) «Громадська думка» почала підпадати під цензурні заборони, 
що мало не тільки соціальні наслідки (мале поширення газети), але і економічні (відсутність 
передплатників, мале фінансування з боку меценатів). 

Протягом 1904 року, в партії відбувся очевидний (зважаючи на вказані вище проблеми) розкол, 
який відокремив від партії більш радикальну частину молоді на чолі із Б. Грінченком, який утворив 
Радикальну українську партію (УРП), яка, лише з деякими відмінностями, повністю повторювала ідеї 
та погляди демократичної партії. При чому, розкол відбувся скоріше не через політичні та соціальні 
відмінності у поглядах Б. Грінченка та членів УДП, а через власні чвари із іншими членами партії, 
про які ми вже згадали, тут виділилися скоріше прихильники та противники самого Грінченка. 

Без великої кількості прихильників, з мінімальним фінансуванням, під цензурними утисками, 
в розколі – саме так зустріла період першого етапу революції (січень-жовтень 1905 рр.)1 
УДП: «демократична партія майже розвалилася та існувала тільки по інерції, а Радикальна партія була 
в зародку. А час був такий, що треба було найбільшої одностайности, щоб усім українцям виступати 
однодушно та виявити найінтенсивнішу працю»2. 

І далі: 
«Одним словом, скрізь треба було напруженої праці, а ми сперечалися, сварилися за програми, 

або в розпуці від того розбрату відмахувалися руками від праці і відходили розчаровані набік 
від громадської роботи»3. 

Як бачимо з опису подій того періоду, під час революційного піднесення населення ні УДП, 
ні УРП не були спроможні не тільки бути провідниками української автономії, але і взагалі виступати 
від імені верств українського населення. Дану функцію перейняла на себе Революційна Українська 
Партія (РУП), яка також підтримувала зв’язки із подібними їй (РСДРП) партіями в Росії, таким чином 
носила більш загальнодержавний характер, була цікава молоді завдяки лівим поглядам, на відміну 
від поміркованих УДП та УРП. 

Із часом (в кінці 1905 року) розуміючи, що в партіях відсутня підтримка населення 
та відсутність фінансування і часткова цензура змусила лідерів УДП та УРП знову об’єднатися 
в єдину партію під назвою Українська демократично-радикальна партія (УДРП). Але даний процес 
відбувся лише протягом другого етапу революції, коли більшість населення мала вже певну соціальну 
позицію та своїх лідерів, також, зауважимо, що через розкол в партії, через примхи Б. Грінченка, 
фактично, через чвари на місцях було паралізовано роботу громад-членів УДП не тільки в Києві, але 
і майже по всій Наддніпрянській Україні, відповідно, поки йшли переговори про повторне 
об’єднання, населення вже розділилося на прихильників РУПу та Російської кадетської партії, 
оскільки остання висловлювала думки більшої частини інтелігенції на Україні, зважаючи на те, 
що конкурентів в неї, з правої сторони та з центру, практично не було. 

Тому, коли постає УДРП, вона майже не отримує підтримки від населення, фактично її 
діяльність протягом 1905 року зводилася до міжпартійних чвар, намаганні видавати власні газети 
через кошти меценатів та боротьбі за цензурне послаблення. 

Також, одним із факторів непопулярності партії та її печатного органу була і мова написання 
текстів, яка була не традиційно російською чи українською із російськими словами, а суто 
українською літературною, через що, деякі читачі могли не розуміти тексту, оскільки не мали 
у вжитку певні слова та фрази4. 

Теоретично, на нашу думку, якби не було розколу партії із самого початку, відповідно, були б 
відсутні або зводилися до мінімуму внутрішньопартійні конфлікти, основними ініціаторами яких був 
Б. Грінченко, то партія могла б і мати більше прихильників серед населення, шляхом збільшення 
агітації, вироблення більш доцільної політичної платформи, вирішення мовних питань друкованих 
текстів, тощо. 

УДРП, розуміючи свою непопулярність, при створені Думи, намагаючись потрапити туди 
об’єднується (в межах Думи) із правоцентриськими партіями типу кадетів та інших федералістів, 

 
1 Тицький, С. І. (2012). Еволюція етнополітичного простору міста Києва у 1900-1907 роках (історичний аспект): 

дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Київ, 154. 
2 Чикаленко Є. (2011). Спогади (1861-1907). Київ: Темпора, 241. 
3 Там само, 241. 
4 Чикаленко, Є. (2011). Спогади (1861-1907). Київ: Темпора, 301. 
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які у своїх політичних поглядах не вбачали автономії України, тим самим фактично знищували саму 
ідею існування УДРП, яка виступала за федерацію із автономією України. 

Варто зазначити, що всі члени перших двох дум із проукраїнською позицією об’єднувалися 

в так звану «українську думську громаду», при чому більшість діячів цих громад була прихильниками 

кадетів (які відкидали автономію українських земель) або трудовиками чи іншими політичними 

силами, які не мали чіткої позиції щодо автономії чи вважали «здобуття Україною незалежності дуже 

далеким майбутнім, а, то і взагалі відкидали таку думку»1. В даних громадах були і представники 

УДРП (наприклад, І. Шраг), але такі одиничні випадки не мали потрібних важелів для вирішення чи 

сприянню вирішення українського питання в Думі. 

Відповідно, фактично членство УДРП в думських радах обох скликань суперечило статуту 

та програмі даної партійної організації таким чином, що партія саме себе дискредитувала. 

Висновки. Не можна стверджувати, що дана політична організація не мала ніякого впливу 

на розвиток українського студентського та українського національного рухів, навпаки. Завдяки УДРП, 

в Україні відбувся розвиток української мови та літератури, оскільки члени даної партії займалися 

формуванням українсько-російського словника, збирали український фольклор, народні пісні, казки, 

тощо. Діячі партії були популяризаторами української мови серед народу, тому вони мали неабиякий 

вплив на розвиток українства. Але це з культурологічної точки зору. З точки зору політичної, партія 

не мала ні значного впливу, ні відомості, оскільки протягом періоду від початку і до кінця революції 

або була зайнята внутрішніми чварами, або не розуміла потреби часу, була недостатньо сміливою, тому 

до політичної боротьби ставилася досить пасивно, що мало негативні наслідки, серед яких відсутність 

популярності та відомості була чи не най головною проблемою, особливо коли постало питання участі 

в думських виборах, де партійна організація зрадила саму себе. 

Більша частина студентства була зацікавлена саме соціальним розвитком в країні, в статуті 

партії не було добре розробленої соціальної програми, діяльність у цьому полі була досить 

поміркованою, що не влаштовувало молодь, яка була досить радикальною в даний період. 

На наш погляд, УДРП мала всі шанси на широку популярність серед поміркованої частини 

не тільки інтелігенції, але і студентства, пролетаріату та селянства, але, на превеликий жаль, 

в партійному статуті, в газетній діяльності та і в цілому, між собою, не мали ні чіткої позиції, 

ні впевненості у своїй роботі. 
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The article is devoted to the reaction of the English-speaking world to the tragic events 
of the Holodomor in Soviet Ukraine in 1932-1933. The article examines press materials and 
personal impressions of the Holodomor witnesses and their assessment of these events. 
Numerous attempts of the Soviet propaganda machine to prevent the spread of true information 
about the Holodomor in the English-speaking world are shown. Soviet government resorted 
to pressure on international correspondents who were working in Moscow at that time. Some 
of them agreed to hide the true scale of the tragedy while others dared to write the truth. Among 
English-speaking journalists who wrote the truth about the Holodomor, M. Muggeridge and 
G. Jones should be singled out. They were both British, both sympathized with a communist idea 
when they were young, both worked as journalists, and came to the Soviet Union to make sure 
that the communist idea was right. However, what they saw in Ukraine changed their attitude 
towards the Soviet government for good. And among those who decided to cooperate 
with the Soviet government and try to conceal the true scale of the famine was the Pulitzer Prize 
winner "New-York Times" correspondent W. Duranty. 
At the same time, the truthful messages about Holodomor in the UK and in the USA were 
opposed by some vehement sympathizers of the Soviet Union in English-speaking countries, 
which is why the messages about high-scale famine in the USSR were not taken seriously. What 
is more, English-speaking world could know about the tragic events of the Holodomor not only 
from journalists but also through diplomatic channels, as well as through the demonstration of 
the Ukrainian diaspora in the United States. However, the US government, which decided to 
establish diplomatic relations with the Soviet Union, did not pay much attention to these 
numerous reports. 
Keywords: Soviet Ukraine, Holodomor, famine, English-speaking world, USA, M. Muggeridge, 
G. Jones, W. Duranty. 

Introduction. The Holodomor of 1932-1933 was one of the greatest tragedies of humanity in the 20th 

century, which, however, remained virtually unnoticed in the world. The Soviet authorities, through silence 

and various manipulations, largely managed to hide the scale and extent of the tragedy from foreign eye. This 

article analyzes the perception of the Holodomor in the English-speaking world, especially in Britain and the 

United States. It should be noted that as of the early 1930s, many English-speaking journalists worked in the 

Soviet Union. They were located primarily in Moscow, but sometimes traveled outside the capital to find out 

more about the situation in the regions. Therefore, it seems interesting to see how informed they were about 

the Holodomor of 1932-1933 in Soviet Ukraine, how honestly they wrote about what they saw, and how the 

Soviet authorities tried to influence them to silence the truth. 

The purpose of the article. The purpose of this article is to research how represantatives of the English 

speaking countries, both those who worked in the Soviet Unions as journalists on a permanent basis, and 

those who only travelled to the USSR for short periods to find out more about the situation with food in the 

country, estimated the scale of the Holodomor, how honestly they shared their impressions in English 

speaking press, and how trustfully their compatriots perceived their reports given the geopolitical situation in 

the world at that time. 

Statement of the main material. In September 1932, journalist Malcolm Muggeridge (1903-1990) 

arrived in Moscow. He was born in England, graduated from the Faculty of Science at Selwin College, 

Cambridge University. For some time he worked in British India as a teacher of English literature, then as a 
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journalist for "Manchester Guardian". In his youth he sympathized with communist ideas, so in 1932 he and 

his wife decided to emigrate to Moscow1. 

However, the first days spent in Moscow, accompanied by visits to Lenin’s mausoleum and the search 

for an apartment to live in, made a depressing impression on the Englishman. He was particularly struck 

by his visit to the market, where he saw crowds of hungry peasants, who "with animal despair pounced 

on the sausage and greedily swallowed it"2. He felt that some terrible things were happening in this country 

and he had a firm intention to find out the truth. He became interested in the problems of collectivization, 

wrote an article about it in "Manchester Guardian", where he pointed out possible problems with food supply 

for next year. "Not enough grain has been harvested to properly feed the cities," he concluded3. 

Six weeks after writing the article, M. Muggeridge found an easy way to learn more about what was 

going on in the countryside. Without informing anyone, without the permission of the authorities, he simply 

bought a train ticket and went to Kyiv and Rostov-on-Don. Extremely impressed by what he saw, he wrote 

a series of articles, which he sent to England by diplomatic mail in order to avoid censorship4. Although under 

a pseudonym and in a much shortened form, they were published in "Manchester Guardian" in March 1933. 

The author clearly testified the fact of a large-scale famine in the USSR: "The civilian population was 

obviously starving I mean starving in its absolute sense; not undernourished as, for instance, most Oriental 

peasants are undernourished and some unemployed workers in Europe, but having had for weeks next to 

nothing to eat". The causes of the famine were called by the peasants themselves: "We have nothing, 

absolutely nothing. They have taken everything away". That’s why the English journalist concluded that "the 

famine is an organized one"5. 

In addition to a series of articles published in the Manchester Guardian, M. Muggeridge shared his 

impressions with the British Ambassador to Moscow, Sir Esmond Oway, whp reported them to London. He 

wrote about "frequent cases of suicide and sometimes even cannibalism ... cases in which he (M. Muggeridge) 

would have never believed if he had not seen them with his own eyes."6. 

However, in England Muggeridge’s articles were met with great skepticism, no one could believe that 

such horrible things could actually happen, in addition, some British intellectual who sympathized with the 

Soviet Union (in particular, the famous writers Bernard Shaw and Herbert Wells) considered these messages 

as an anti-communist propaganda. British socialist Beatrice Webb publicly called Muggeridge’s articles a 

"hysterical tirade," while others openly accused him of lying or misinterpreting information7. 

Less than six months later, completely disappointed in communism, M. Muggeridge decided to leave 

the Soviet Union immediately. When he returned to England, he had problems finding a job as a journalist. 

Only in 1934 he managed to find a job in India8. As for Holodomor, despite the fact that he failed to alarm 

his compatriots and attract enough attention to this tragedy, he continued to believe that "it was one of the 

most horrible crimes in history, so horrible that people in the future will find it difficult to believe it could 

have happened"9. 

There was another English-speaking person who witnessed the tragic events of the Holodomor of 1932-

1933 in Ukraine. It was Welsh journalist Gareth Jones (1905-1935). He was born in the Welsh town of Barry 

in an intelligent family: his father was a school principal and his mother a teacher. Interesting fact that Jones’s 

mother, Annie Gwen Jones, spent several years of her youth in Russian Empire, where she was a teacher of 

the grandchildren of the famous Welsh industrialist John Hughes, the founder of Yuzivka (Donetsk). G. Jones 

studied at universities of Wales, Cambridge and Strasbourg, where he mastered French, German and Russian. 

In 1930, he became a foreign policy adviser to the former Brithish Prime Minister David Lloyd George, also 

worked as a journalist. In the early 1930s, G. Jones visited the Soviet Union three times, where he interviewed 
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5 Manchester Guardian (1933). The Soviet and the Peasantry; An Observer’s Notes; I. Famine in North Caucasus; 

Whole Villages Exiled. Manchester Guardian, 25 March, 13. 

<https://www.garethjones.org/soviet_articles/soviet_and_the_peasantry_1.htm> (2021, September, 18). 
6 British Embassy Dispatch, 21 March 1933. As cited in: S. J. (1990). Stalin’s Apologist. Oxford University Press, 205-206. 
7 Hunter, I. (1980). Malcolm Muggeridge: A life. London: Collins, 84. 
8 Ibid, 85. 
9 Ibid, 86. 
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many prominent Soviet figures, for example Lenin’s wife, Nadezhda Krupskaya1. Right after his first trip to 

the USSR in 1930 G. Jones soberly assessed the situation in the country, writing from Berlin in a letter to his 

parents that "Russia is in very bad state, rotten, no food, only bread, oppression, injustice, grief", and predicted 

that "the winter is going to one of great suffering there and starvation"2. 

The Welshman visited the Soviet Union for the second time in a year at the request of a leading 

American public relations expert, Dr. Ivey Lee. At his request, G. Jones accompanied young man Jack Heinz 

on this trip who was a heir to the owner of the Pittsburgh Food Corporation. He copied the abundant diaries 

of the Welshman and published them in early 1932 after returning to the United States3. This work provides 

a lot of interesting observations and many dialogues that G. Jones had with ordinary people. In particular, 

while visiting one of the collective farms, the Welshman recorded the following words of a young 25-year-

old girl: "When will our misfortunes end? We have suffered and suffered so much. We continue to hope that 

there will be war – then there will be an uprising. They took our cow away. Now we have nothing at all. 

Our land was taken away and we were forced to work here. They don’t give us anything. We work twelve 

hours a day. Now it’s a thousand times worse than ever, we are given a minimum amount of milk and not 

enough bread, only half a kilo a day, and no meat"4. 

At the end of their one month-long stay in the USSR, the foreigners also visited Ukraine, in particular 

Zaporizhia, Dniproges, the German colonist collective farm, Kharkiv, and Kyiv. In Kharkiv, G. Jones 

remembered "the tallest buildings in Russia – both residential and government, and large factories, with 

adjacent apartment buildings for workers". However, there he heard about "cholera and dysentery epidemic", 

"terrible working conditions and food that was worse than a year ago"5. Kyiv, "a charming old town with 

many ancient churches and beautiful tree alleys", pleasantly impressed foreigners, they also liked a hotel 

"in the Baroque style", as well as the fact that in the sports park there is a modern restaurant that makes you 

believe you are in Europe"6. 

In the autumn of 1932, rumors began to circulate in Europe about a poor harvest in the USSR and 

a possible famine. G. Jones, who was well aware of the situation in the Soviet Union, did not doubt it 

for a moment. On September 14, in a letter to his former employer, I. Lee, he wrote: "The harvest has been 

unsuccessful, and it is possible that millions of people will be starving this winter. At the moment, there is 

already a famine in Ukraine"7. 

Wanting to assess the food situation in Ukraine with his own eyes, G. Jones decided to make another 

trip to the USSR. This was facilitated by the fact that in early 1933 he toured Europe, in particular, in February 

he was honored to become the first foreign journalist to fly on the same plane with Adolf Hitler who was 

meeting with voters in Frankfurt8. 

In early March 1933, G. Jones went from Germany to the USSR, first to Moscow, where he tried to find 

out the truth from foreign correspondents there, and then, just like M. Muggeridge, without prior permission 

of the Soviet authorities, came to the Ukrainian SSR, namely to Kharkiv, and walked through the surrounding 

villages, where he witnessed the terrible events, which he recorded in detail in his diary9. Right after that he 

left for Berlin, where on March 29, 1933, he convened a press conference, which materials were reprinted 

by many British and American publications, including "New York Evening Post", "Chicago Daily News", 

"The Sun", "The Morning Post", "Daily Express", "The Yorkshire Post","London Evening Standard ", 

"Manchester Guardian ", "New York Times" etc. Here are some excerpts from "Manchester Guardian": "I 

walked alone through villages and twelve collective farms. Everywhere was the cry, “There is no bread; we 

are dying.” This cry came to me from every part of Russia. In a train a Communist denied to me that there 

was a famine. I flung into the spittoon a crust of bread I had been eating from my own supply. The peasant, 
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my fellow-passenger, fished it out and ravenously ate it. I threw orange peel into the spittoon. The peasant 

again grabbed and devoured it. The Communist subsided"1. 

However, not all foreigners appreciated the tragic events of the 1930s in Ukraine in the same way as 

M. Muggeridge or G. Jones. During this time, another well-known English-speaking correspondent, Walter 

Duranty (1884-1957) worked in Moscow. He was born in Liverpool and later moved to Paris. As a journalist, 

he drew attention to himself while writing about the Paris Peace Conference, then worked for some time 

in Baltic states, and in 1921 began writing about the USSR, where he moved on a permanent basis in 1924. 

In 1929 he was lucky enough to take an exclusive interview with J. Stalin, and for a series of articles on the first 

Soviet Five-Year Plan in 1932 he was awarded the Pulitzer Prize – one of the most prestigious American awards 

in the field of journalism and literature. In general, W. Duranty was the world’s most famous journalist who 

wrote about the Soviet Union, he was known in all major European capitals, was considered as an "unofficial 

US ambassador to the USSR", his opinion was heard and respected2. It is interesting that W. Duranty, either in 

order to attract attention, or really sincerely chose a pro-Soviet orientation, describing J. Stalin an outstanding 

statesman of his time. This position also influenced his vision of events in Ukraine. 

It should be noted that the Soviet authorities closely monitored all foreign correspondents who were 

in the territory of the Soviet Union at that time. In addition, they had a great tool for manipulating them: 

extending or revoking a visa that was issued for maximum six months. In addition, if the correspondent left 

the territory of the USSR even for a short time, he had to reapply for a visa. The delay in reissuing the visa 

gave a clear signal to the journalist that his articles were not considered by the Soviet authorities 

to be "objective" enough3. 

The spread of information about the Holodomor around the world made Soviet high-ranking officials 

nervous. In early 1933, foreign journalists were strictly forbidden to visit famine-stricken areas4. In addition, 

at the same time in Moscow was held so-called "Metro-Vickesr Affair" – a trial against British engineers who 

were accused of espionage in favor of Great Britain. This event attracted much more attention of the English-

language press than the famine, and realizing this, the Soviet authorities threatened all foreign journalists that 

they would not allow them to attend trial unless they refuted the articles of M. Muggeridge and G. Jones5. 

W. Duranty was the first to respond to this proposal. As early as March 31, 1933, he published an 

article in the "New York Times" entitled "Russians Hungry But Not Starving" which became an important 

element in denying the Holodomor on the West6. In this article he tried to rationally explain to the English-

speaking reader the problems of Soviet collectivization that arose from the "novelty and poor management 

of collective farming," as well as some acts of sabotage and conspiracy, which eventually led to a "disorder 

in Soviet food supply." W. Duranty acknowledged that there was a "serious shortage food shortage throughout 

the country " in the country, but as for famine, he stated unequivocally: "There is no actual starvation or 

deaths from starvation, but there is widespread mortality from diseases due to malnutrition". The situation is 

especially bad Ukraine, North Caucasus, Lower Volga and Kazakhstan. The rest of the country is "on short 

rations, but nothing worse". According to W. Duranty, everything will depend on this year’s harvest: 

"If through climatic conditions, as in 1921, the crop fails, then, indeed, Russia will be menaced by famine. 

If not, the present difficulties will be speedily forgotten"7. 

In addition, W. Duranty widely criticized the reports of G. Jones, noting that he drawed global 

conclusions based on what he saw in only a few villages, while W. Duranty himself draws information from 

all over the country and from many sources: "The Soviet Union is too big to permit a hasty study, and it is 

the foreign correspondent’s job to present a whole picture, not a part of it"8. 

When the peak of the famine subsided, the Soviet authorities decided to allow W. Duranty to pay 

a demonstration visit to Kuban and Ukraine on a predetermined date. He was allowed to walk around towns 

and markets within a radius of twenty to thirty kilometers, and to interview local officials and party figures. 

 
1 Manchester Guardian (1933). Famine in Russia. Englishman’s story: What he saw on a walking tour.  March 30th 
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As a result of these travels, he published a series of articles in which he described happy workers, rich 

harvests, favorable working conditions, and called the conversations about famine "sheer absurd"1. 

However, returning to Moscow, W. Duranty privately shared his impressions of his travels with 

the British Embassy, as evidenced by a secret report sent from Moscow to London on September 30, 1933. 

It reported on the sad situation in the Soviet village, many of them are desolate, the number of cattle was 

dramatically reduced, and small cattle and poultry simply disappeared, the fields were overgrown with weeds, 

tractors were only in few places, but even those were mostly faulty2. 

As for the losses from famine, W. Duranty assumed that the population of lower Volga and North 

Caucasus had decreased by three million over the past year. In Ukraine, the situation was much worse. 

W. Duranty pointed out that in Kharkiv his movements were followed much more thoroughly than 

in the Kuban. Thousands of peasants tried to escape starvation in cities where they "died like flies." Summing 

up the situation in Ukraine, the report stated: "Ukraine has been completely devastated, its population 

depleted ... it is possible that almost ten million people have died directly or indirectly from food shortages 

in the Soviet Union over the past year"3. 

Therefore, it can be stated that during 1932-1933, and especially after his trip to the famine-stricken 

areas, W. Duranty quite adequately assessed the scale of the tragedy. However, he could not or did not want 

to write about it openly, fearing that he could be expelled from the country and lose the position of the most 

respectful English-speaking journalist in the USSR. What is more, a few weeks after his return from Ukraine, 

W. Duranty together with the Soviet People’s Commissar for Foreign Affairs Maxim Litvinov made a trip to 

the United States, where the last details were settled before the long-awaited official recognition of the USSR. 

This trip was largely a triumph for W. Duranty, because he was perceived as one of the architects of this 

recognition4. A month later, W. Duranty received permission to interview J. Stalin himself, who aptly noted: 

"I might say that you bet on our horse to win when others thought it had no chance, and I am sure you have 

not lost by it"5. 

Could W. Duranty have done otherwise? According to a researcher of his biography Sally Taylor, 

he had "enough prestige and popularity to have influence. Walter Duranty may have had a unique role in the 

history of journalism. There were many journalists before him, and there will be many after, who told their 

stories despite risk and consequences for themselves, people who had an irresistible urge to the truth. 

If Duranty, a Pulitzer Prize winner at the height of his celebrity, spoke out loudly and clearly in the "New 

York Times", the world could not ignore him as it ignored Muggerridge and Jones, and things might have 

turned out differently. If Duranty had made up his mind, he might have been considered one of the most 

outstanding uncompromising reporters of the century today. But he hadn’t"6. 

However, news of the Holodomor reached English-speaking countries not only from journalists. 

During 1933, reports of famine flowed to the US State Department from Vienna, Helsinki, Riga, Paris, 

Athens, etc7. Especially many reports came from Warsaw, the US embassy sent to the US Department of State 

entire Polish magazines about the famine8. In addition, then US President Franklin Roosevelt received many 

letters from Ukrainian emigrants, mostly asking for humanitarian aid to the starving people. However, none 

of these letters reached the addressee directly, most of them simply settled in the bureaucratic offices 

of the State Department. Those of them who did receive the attention of secondary officials had the following 

standard response: "We sincerely sympathize with the suffering of the persons you have mentioned, 

but unfortunately, the government does not currently have any opportunity to take measures to alleviate 

their suffering"9. 
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In November and December 1933, when the American government officially recognized the Soviet 

Union and established diplomatic relations with it, Ukrainians in the United States organized a series of marches 

in several American cities to protest this decision. However, the American Communists tried to thwart these 

demonstrations. Thus, on November 18, 1933, in New York, about eight thousand Ukrainians marched 

from Washington Square to Sixty-Seventh Street, and the Communists followed them, provoking and trying 

to snatch banners, as a result of five people were injured. Only the large presence of American police was able 

to avert serious clashes. In Chicago, the situation was much worse, as a result of the Communists’ attack 

on a 5,000-strong Ukrainian procession, more than a hundred people were injured1. 

Conclusion. It can be stated that although the British and American press sometimes wrote about 

the fact of famine and mass deaths in the Soviet Ukraine, it was not perceived as an accomplished fact. It was 

an uneasy to claim that there was a famine at all. Only G. Jones published several articles about 

the Holodomor in Ukraine under his own name, M. Muggeridge preferred to report the famine under 

a pseudonym. In addition, one of the most influential journalists of the time, who wrote about the Soviet 

Union, W. Duranty made considerable efforts to deny the true reports of G. Jones, despite the fact that he was 

fully aware of the true scale of the tragedy. 

In addition, the laws of the international market dictated that grain from the Soviet Ukraine would find 

its consumer. Then-President of the United States F. Roosevelt was mostly concerned about the situation 

of American workers during the Great Depression and wanted to establish diplomatic relations with the 

Soviet Union, which was done in November 19332. And although American high-ranking officials were 

aware of the famine in the Soviet Union, as information about it came not only from the press but also through 

numerous diplomatic channels, from letters and demonstrations, they decided simply to ignore it. According 

to the American historian James Mace, the American government "made a conscious political decision not 

only to do nothing, but never to recognize it publicly"3. Thus one of the biggest tragedies of the XX century 

remained almost unnoticed in the English-speaking world. 

References: 

1. Duranty, W. (1935). I write as I please. New York: Simon and Schuster. [in English]. 
2. Manchester Guardian (1933). Famine in Russia. Englishman’s story: What he saw on a walking tour.  March 30th 

<https://www.garethjones.org/soviet_articles/walking_tour.htm> (2021, September, 20). [in English]. 
3. Gareth, J. (1932). Letter to Ivy Lee of September, 14 

<https://www.garethjones.org/soviet_articles/ivy_lee_letter_sept_1932.htm> (2021, September, 18). [in English]. 
4. Gareth, J. (1932). Gareth’s personal four page letter of August, 26th 

<https://www.garethjones.org/soviet_articles/gareth_1930.htm> (2021, September, 19). [in English]. 
5. Hunter, I. (1980). Malcolm Muggeridge: A life. London: Collins. [in English]. 
6. Jones, G. (1932). Experiences in Russia 1931: A diary. Pittsburgh, Pa: The Alton Press, Inc. [in English]. 
7. Mace, J. E. (1988). The Politics of Famine: American Government and Press Response to the Ukrainian Famine, 

1932-1933. Holocaust and Genocide Studies, 3 (1), 73-92. [in English]. 
8. Muggeridge, M. (1934). Winter in Moscow. Boston: Little, Brown. [in English]. 
9. Colley, M. S. (2021). Short biography of Gareth Jones by his niece 

<http://www.garethjones.org/overview/mainoverview.htm> (2021, September, 18). [in English]. 
10. Snyder, T. (2010). Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books. [in English]. 
11. Taylor, S. J. (1990). Stalin’s Apologist. Oxford University Press. [in English]. 
12. Manchester Guardian (1933). The Price of Russia’s ‘Plan’; Virtual Breakdown of Agriculture; Officials Shot; 

The Problem of Food Supplies, 1, 2 January, 9. <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0002942/ 
19330102/226/009> (2021, September, 20). [in English]. 

13. Manchester Guardian (1933). The Soviet and the Peasantry; An Observer’s Notes; I. Famine in North Caucasus; 
Whole Villages Exiled, 25 March, 13. <https://www.garethjones.org/soviet_articles/soviet_and_the_peasantry_1.htm> 
(2021, September, 18). [in English]. 

14. Duranty, W. (1933). Russians Hungry But Not Starving. New York Times, 31 March, 13. 
<https://www.garethjones.org/soviet_articles/russians_hungry_not_starving.htm> (2021, September, 20). 
[in English]. 

  

 
1 Rosja Sowiecka (1933). Agriculture in the Ukraine and the Northern Caucasus, 30 September, 7. As cited in: Mace, 

J. E. (1988). The Politics of Famine: American Government and Press Response to the Ukrainian Famine, 1932-1933. 

Holocaust and Genocide Studies, 3 (1), 80. 
2 Snyder, T. (2010). Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 66.  
3 Mace, J. E. (1988). The Politics of Famine: American Government and Press Response to the Ukrainian Famine, 

1932-1933. Holocaust and Genocide Studies, 3 (1), 86. 

https://www.garethjones.org/soviet_articles/walking_tour.htm


ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 32 

DOI: 10.46340/ephd.2021.8.1.5 

Vitalii Yakovliev 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7207-0097 
The National Memorial Complex “Summit of Marshal I.S. Konev”, Kharkiv, 
Ukraine 

THE KHARKIV TRIAL OF WAR CRIMINALS 

(DECEMBER 15-18, 1943): BASIS, INTERNATIONAL 

IMPACT AND HISTORIC SIGNIFICANCE 

The Kharkiv Trial (December 15-18, 1943) was the first and the only show trial of war criminals – 
Nazi servicemen, lasting up to the end of 1945 on the USSR territory. Despite its advocacy efforts, 
the evidence of terrible Nazi crimes connected with the civilians and prisoners of war mass 
executions on the occupied territories of USSR and Poland was announced in this court. 
The tribunal was primarily aimed at the domestic audience. Its main target was to unite the society 
in the fight against the external enemy and prevent Soviet citizens from the collaboration 
with German invaders. 
The Kharkiv Trial generally demonstrated Nazi plans of the USSR nations extermination in spite of 
their ethnic origin. Categories of the population that might have been totally exterminated (Jews, 
Romani, physically disabled people) weren’t identified by Soviet investigation bodies. Soviet 
representatives renamed those persons using such term as “Soviet civilians”. The legal precedent 
of war criminal punishment was set during The Kharkiv Trial. The message of the procedure was 
the following, “Any type of crime committed by the High Command order does not relieve the 
perpetrator of its responsibility”. It served as the warning for Wehrmacht, police, SS and SD 
military personnel not to commit cruel mass murders. 
The agreements reached between Great Britain, the USA and the USSR at the Moscow Conference 
and set out in the Declaration on the responsibility of the Hitlerite fascists for the atrocities 
committed were used by the Soviet leadership for the show trial of Nazi war criminals. 
The government statements became irreversible as well as the solution of Nazi Germany leaders’ 
punishment was suggested at the Kharkiv Trial. This court led to the conducting of the Nuremberg 
trials. It set a legal precedent for war criminals’ punishment according to the rules of criminal law 
application. 
Keywords: Nazi war crimes, the Kharkiv Trial of 1943, a show trial, the Decree of 19 April, 1943, 
the Moscow Declaration, World War II. 

Introduction. World War II initiated by Germany became one of the cruelest and bloodiest conflicts 

in the entire history of mankind. It brought the unprecedented facts of brutality, genocide, mass destruction 

of civilians and prisoners of war. Nazis rejected not only the norms of international law – the rules of warfare 

established by The Hague and Geneva Conventions but they also denied generally accepted human norms. 

One of the significant stages in the world community movement for the crimes of Nazi regime condemnation 

was The Kharkiv Trial (December 15-18, 1943) which set a judicial precedent in order to punish Nazi war 

criminals. The Trial was the result of fruitful collaboration between Great Britain, the USA and the USSR. 

These countries united not only for the aggressor destruction but also for the administration of justice. 

The analysis of sources and literature. This article is based on such sources as interrogation protocols 

and judicial proceedings in the case No. Н-16707 called “The Kharkiv Trial of German war criminals”. 

Documents and materials highlighting the international community reaction to the Kharkiv Trial were also 

used in this study. 

Such issues as organization and conducting of the show trial in Kharkiv were the subjects of the 

research neither in Soviet historiography nor in modern Ukrainian one. In their studies Natalia Lebedeva1 and 

 
1 Лебедева, Н. С. (1975). Подготовка Нюрнбергского процесса. Москва: Наука. 
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Aleksandr Zviagintsev1 pointed at the significant role of the Kharkiv Trial as the first legal precedent of Nazi 

war criminals’ punishment and its influence on the International Military Tribunal formation. In his work 

Aleksandr Epifanov thoroughly revealed legislative framework formation of Soviet procedure. 

The mentioned legal base could be used for bringing to justice Nazi war criminals2. The main steps and 

important details of the Kharkiv Trial organization were summarized in the publication devoted to the General 

Directorate of Counterintelligence SMERSH activity3 as well as in the work of V.J. Birstein4. Holocaust 

researchers Michael J. Bazyler, Kellyanne Rose Gold5 and V. Prusin6 in their writings commented 

on the positive contribution of the Kharkiv Trial in the process of the international criminal justice formation. 

The important conclusions based on the international significance of The Kharkiv procedure are contained 

in the article of Аrieh J. Kochavi7. 

The purpose of the article. The main objective of this work is to investigate domestic and external 

factors that led to the Kharkiv Trial of Nazi war criminals’ organization and conduct. The paper also deals 

with the international impact and historical significance of the Kharkiv Tribunal. 

Problem statement. Show trials played quite an important role in the USSR political life of 1930-s. 

They were used as the instrument for political opponents’ destruction during Stalinism. The main purpose 

of such show trials was not only in punishment for real crimes or made-up ones. They served as the method 

of ideological education, intimidation and submission of the Soviet Union multinational population. 

As Alexander Victor Prusin aptly claimed “justice was subordinated to politics and ideology”5. 

Since the outbreak of German invasion to the Soviet Union the authorities of the latter one received 

numerous reports of civilians and prisoners of war mass murders on the occupied territories. The information 

of Nazi war crimes was proclaimed by the Soviet press as well as the People’s Commissariat for Internal 

Affairs in the form of protests8. 

At the outset of German-Soviet war criminal law forms of struggle according to Nazi war criminals 

weren’t applied. Since such issue as war rules and laws violation and the concept “war crime” itself weren’t 

developed in Soviet jurisprudence; therefore, valid acts that could define responsibility for such kind 

of crimes didn’t exist either. Yet, mass character and the gravity of the atrocities committed by Nazis led 

to the legislative framework formation in order to punish those responsible for war crimes9. Juridical and 

legal basis for such criminals penalizing became The Presidium of the USSR Supreme Soviet Decree 

No. 39 dated 19 April, 1943 “On the penalties for the Nazi villains responsible for murdering and torturing 

Soviet civilians and captured Red Army personnel, for spies, traitors among Soviet citizens and their 

accomplices” (the Decree dated 19 April, 1943)10. This legislation was vested with retroactive effect and 

its authorized expansion of meaning. The decision of the mentioned decree implementation was 

 
1 Звягинцев, А. Г. (2010). Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно». Москва: Астрель: АСТ. 
2 Епифанов, А. Е. (2001). Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР 

в период Великой Отечественной войны: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Москва: Академия управления МВД России. 
3 Безверхний, А. Г. (ред.) (2003). «Смерш»: Исторические очерки и архивные документы. Москва: Московские 

учебники и Картолитография, 316-318. 
4 Бирштейн, В. Я. (2018). СМЕРШ смертельное оружие Сталина. Москва: АИРО-ХХI, 461-474. 
5 Bazyler, M. J., Gold, K. R. (2012). The Judicialization of International Atrocity Crimes: The Kharkov Trial of 1943. 

San Diego International Law Journal, 77, 77-138 <https://digital.sandiego.edu/ilj/vol14/iss1/4/>  

(2021, October, 27). 
6 Prusin, A. (2003). «Fascist Criminals to the Gallows!»: The Holocaust and Soviet War Crimes Trials, December 

1945-February 1946. Holocaust and Genocide Studies, 17,1, 1-30 <https://muse.jhu.edu/article/43136/pdf> 

(2021, September, 12). 
7 Kochavi, A. J. (1991). The Moscow Declaration, the Kharkov Trial, and the Question of a Policy on Major War Criminals 

in the Second World War. History, 76, 248, 401-417. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-229X.1991.tb01540.x 

(2021, October, 27). 
8 Магид, Р. (ред.) (1944). Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы 

и материалы. Москва: Госполитиздат, 1, 162-167, 171-189, 200-235. 
9 Епифанов, А. Е. (2001). Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР 
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10 Ямпольский, В. П. (ред.) (2008). Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 

Сборник документов. Москва: Русь, 4, 1, 401-402. 
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prescriptive and was made “mostly for political reasons”1. Furthermore, the decree was rather 

of propagandistic nature. The legislation text was full of expression and emotionality. Actually, even 

the term “crime” was changed to such definitions as “evil deeds”, “atrocities”. The punishment was meant 

to prevent from war crimes committing: public executions were legalized, the hanged bodies remained 

on the gallows for a few days. Such actions were held “for everyone to know what type of penalty would 

be applied, and what kind of revenge could be for those who perpetrated violence and carnage against 

civilians and for those who betrayed their motherland”2. 

In accordance with the Decree dated 19 April, 1943 mostly foreigners who committed war crimes were 

brought to justice. USSR citizens were prosecuted under existing criminal legislation for state 

(counterrevolutionary) crimes. For example, being the members of German execution squads, Kharkiv 

policemen were convicted under articles 54-1а and 54-1b of the Criminal Code of Ukrainian SSR – 

“Treason”3. The Decree dated 19 April, 1943 was applied to collaborators only if it was necessary particularly 

during the show trial4. 

The war crimes facts committed by Nazis on the USSR territory were used by Soviet authorities 

not only for the aftermath investigation and further promulgation. They also became a significant aspect 

of ideological education in order to unite community in the fight against the external enemy. The aim 

of the conducted show trials was to prevent USSR citizens from the collaboration with German invaders. 

The government cautioned that “just retribution and severe punishment are prepared for every traitor”. 

The first show trial was held by the Military Tribunal of the North Caucasian Front on July 14-17, 

1943 in the city of Krasnodar. Being members of Sonderkommando SK-10А, 11 colloborators were 

prosecuted for their participation in mass executions of civilians and Red Army prisoners of war. They were 

convicted under article “Treason” and were sanctioned under the Decree dated 19 April, 19435. 

There were some problems in Ukrainian human settlements after their liberation from the invaders, 

particularly in Kharkiv. Soviet authorities encountered difficulties in rebuilding destructed objects on those 

territories: enterprises, electricity networks, plumbing. However, the most serious losses in comparison 

with material ones were among “human capital”. Millions of soldiers who were the best and the most 

talented representatives of the nation died on the battlefields. Hundreds of thousands of civilians were 

killed by Nazis and starved to death. Nonetheless, some casualties were inestimable in monetary terms 

and could not be measured in statistics. Among them we can single out spiritual and moral traumas which 

the population experienced during German control. In addition, Soviet citizens were influenced 

by devastating impact of Nazi propaganda6. Eventually, the mentioned things destroyed the Soviet society 

foundations from within. 
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In the liberated cities the struggle primarily emerged in order to regain Soviet party influence 

on the entire population. The second secretary of the Kharkiv Regional Committee of the Communist Party 

of Ukraine (KPU) V.М. Churaiev stated that one of the principal goals in a newly liberated city was to carry 

out work in the sphere of propaganda and agitation among “such a worthless but, nevertheless, our Soviet 

population” which was under depraved and devastating Nazi influence1. The party official V.О. Rybalov was 

unpleasantly surprised with changes happened to Kharkiv as the result of German occupation. The issue that 

worried most was private trade which the Soviet government had to put up with till the state trading was 

generated2. Efforts for human psychology changing and attempts to resume “high moral values of a Soviet 

man” turned out to be the most sophisticated ones3. Not only the former White Guards, Ukrainian nationalists, 

people after dekulakization, persons with a criminal record (Soviet authority considered such categories 

of citizens as unreliable elements) happened to be among traitors and collaborators. Among the latter group 

there were also those who were above any suspicion in pre-war times. Being under enemy propaganda during 

military failures of 1941-1942, a lot of such people lost faith in the state power and had no hope for Soviet 

power return4. Almost two years of occupation made Kharkiv region residents co-operate with German 

authorities anyway. It was desperate, famished and intimidated by Nazi terror population that constituted 

a majority trying to survive under extreme war conditions. According to American journalist Е. Stevens, 

USSR citizens who were under the disastrous influence of Nazi virus “would have to be reeducated and 

mentally disinfected before they would be healthy cells of the Soviet political system again”5. 

The Krasnodar and later the Kharkiv Trials became the strongest assets in confronting Nazi 

propaganda. They were primarily aimed at the domestic audiences. During these courts the Soviet authorities 

claimed that all criminals including not only foreign invaders but local collaborators as well would be found 

and severely punished. 

Hitlerite Germany started to investigate the Katyn massacre involving the representatives of the Polish 

Red Cross in forensic medical examinations. This compelled J. Stalin to make similar actions6. Being 

carefully considered and well organized, the Kharkiv Trial served as the act of counterpropaganda from 

the USSR. It is unknown why the Soviet leadership chose exactly Kharkiv avoiding such cities as Smolensk 

or Kyiv, for instance. We tend to believe that while the decision was being made, Kharkiv turned out to be 

the most appropriate place in accordance with the criteria of the selection and assigned tasks. Pre-war Kharkiv 

was an industrial giant of the USSR, one of the top four largest megapolises and the biggest Ukrainian city 

occupied by Nazis. According to the December 1941 census, 456639 Kharkiv inhabitants found themselves 

under the authority of occupants7, whilst the population of the captured Kyiv was 365000 citizens8. 

The representative of the Extraordinary State Commission for the Establishment and Investigation 

of the Autrocities of the Nazi Invaders in the Soviet Union A.N. Tolstoy outlined the devastating city 

in the following way: “I saw Kharkiv. Ancient Rome might look the same when hordes of German barbarians 

passed through it in the 5th century; it was a giant cemetery. There were only ruins and the remnants of charred 

constructions instead of the city and all the huge plants with no exception”9. 

It took a while for the preparation of the first show trial against war criminals – foreign nationals. 

That time was used for the appropriate criminal law formation, the evidence base collection and its 

systematization along with the defendants, witnesses and the members of court tribunal selection. Hundreds 

of people intensely and selflessly worked in order to expose the horrible crimes of Nazism. They did their 

best to punish all perpetrators justly. It should be stated that the Kharkiv Trial organization was held under 

the extreme conditions of war and within a short time frame. 
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The representatives of different structural subdivisions of Wehrmacht, SS and police were charged 

in order to show a scale of crimes committed by Nazis on the occupied territory of Kharkiv region. Though 

everything was already clear about criminal activity of German armed forces, Gestapo and Einsatzgruppen 

from the Krasnodar Trial materials1, but only during the Kharkiv Trial it was firstly mentioned  

about SS, Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienst and Geheime Feldpolizei (GFP) participation in mass 

executions of civilians and prisoners of war2. 

Three executors of Nazi authorities’ crime will along with their accomplice – a USSR citizen were 

convicted. They were: 

- Wilhelm Langheld, Hauptmann (captain) – staff member of the Abwehr in the camp Dulag-205; 

- Hans Ritz, SS-Untersturmführer (lieutenant) – deputy company commander of SS within 

Sicherheitsdienst (SD) in the city of Taganrog; 

- Reinhard Retzlaf, Obergefreiter (senior corporal) – official of the 560th group of the Geheime 

Feldpolizei (GFP); 

- Mikhail Petrovich Bulanov – driver of Sonderkommando SK 4А, collaborator3. 

To identify Germans belonging to certain military units and death squads, they stood trial in military 

uniform with distinctive signs and medals4. State honours were considered as a promotion from German 

authorities for committing crimes and atrocities by military personnel of the Wehrmacht, SS and GFP on the 

occupied territory5. 

Taking into account the testimony of defendants and witnesses as well as considering the results 

of forensic medical examination, Soviet investigation bodies come to the conclusion that crimes committed 

by Nazis weren’t random facts of some Germans or military units’ atrocities. It was a prearranged program 

of the extermination of the USSR peaceful population. A. Hitler, H. Göring, J. Goebbels, H. Himmler were 

announced as the main “instigators” and perpetrators of mass executions. The judicial investigation proved 

that officers and soldiers of German army together with execution squads participated in mass murders 

of civilians and prisoners of war. In particular, there was the 1st SS Panzer Division “Leibstandarte SS Adolf 

Hitler” under the command of SS-Oberst-Gruppenführer J. Dietrich; the 3rd SS Panzer Division “Totenkopf” 

under the command of SS-Gruppenführer M. Simon; Sicherheitspolizei and SD of Generalbezirk Charkiw 

under the command of Sturmbannführer F. Kranebitter; units of German Geheime Feldpolizei in the city 

of Kharkiv (police commissioner Karkhan)6. 

The Trial was held in accordance with the western model: the defendants and witnesses were 

interviewed, the results of forensic medical examination were announced, the facts of mass murders 

of civilians and prisoners of war were established. E. Stevens claimed that “the defendants and their counsel 

had full latitude to speak or interpolate, and every comma of what was said was translated into German 

for their benefit”7. Journalists of the foreign agencies and international observers noticed the high level 

of the Trial preparation and conducting. American representatives of mass media had no doubt in the fairness 

of Soviet charges. They were convinced in the guilty of defendants and pointed out the implementation 

of juridical norms8. 

 

 
1 Судебный процесс (1943). По делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников 

на территории гор. Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации.  

Москва: ОГИЗ-Госполитиздат, 12, 14. 
2 Архів Запорізького обласного управління Служби безпеки України (АЗО УСБУ), спр. 20368, т. 23 

(архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), арк. 71-72.  
3 Ibid, арк. 93-94. 
4 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 22 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), арк. 77; 
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арк. 93-94, 120. 
5 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 23 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), 

арк. 7, 48. 
6 Судебный процесс (1943). По делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. 

Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. Москва: ОГИЗ-Госполитиздат, 80-81.  
7 Stevens, E. (1945). Russia is no riddle. New York: Greenberg, 128. 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b674901&view=1up&seq=1> (2021, December, 15). 
8 The Ambassador in the Soviet Union (Harriman) to the Secretary of State (1943). Foreign Relations  

of the United States: Diplomatic Papers. The British Commonwealth, Eastern Europe, The Far East, 3, 703. 

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v03/d703> ( 2021, December, 15). 
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The Kharkiv Trial was prepared by experienced representatives of the repressive forces. This is illustrated 

by the materials of the preliminary inquiry1 and especially the protocols of judicial proceedings2. During 

the Trial defendants were asked the identical questions to those asked at the preliminary inquiry which resulted 

in providing the rehearsed responses. In the question structure there was always the answer itself3. If the 

defendant was distracted, he was brought back to the beginning of the story and interrogators gained the 

information they could disclose4. To translate everything into German war interpreters and the staff of the 

General Directorate Counterintelligence SMERSH were involved. The latter participated in interrogations even 

during the preliminary investigation in the prison of Lubyanka5. They knew each of the defendants and were 

already familiar with the case materials; thus, during the trial they didn’t let German defendants prevaricate6. 

In their turn, trying to avoid the responsibility, the defendants referred to the High Command orders, 

discipline and the peculiarities of upbringing based on National Socialism principles. Therefore, W. Langheld 

and H. Ritz claimed that crimes committed on the occupied territory were the result of the education based 

on German racial inferiority of the USSR subhuman nations which led to the physical liquidation 

of the latter7. The most extensive issues connected with racial theory and its implementation on the USSR 

territory belonged to H. Ritz, a lawyer with higher education8. However, all their arguments were vigorously 

 
1 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 22 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича); Протокол 

допроса военнопленного Г. Янчи о службе в лагере для военнопленных Дулаг-231. 29 ноября 1943 г. ЦА ФСБ 

Росії, ф. К-72, оп. 1, спр. 15, арк. 38-78. < http://victims.rusarchives.ru/protokol-doprosa-voennoplennogo-g-yanchi-
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Оп. 1, спр. 15, арк. 263–277. <http://victims.rusarchives.ru/19-11-1943-protokol-doprosa-obvinyaemogo-bulanova-

mikhaila-petrovicha> (2021, December, 11); Протокол допроса обвиняемого Рица Ганса, бывшего 
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заместителя командира роты СС в г. Таганроге Ростовской области о карательной деятельности 

в оккупированном городе. 26 ноября 1943 г. ЦА ФСБ Росії, ф. К-72, оп. 1, спр. 14, арк. 141-154. 
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автомобилей» для уничтожения советских граждан. 27 ноября 1943 г. ЦА ФСБ Росії, ф. К-72, оп. 1, спр. 15, 

арк. 26-37 . <http://victims.rusarchives.ru/protokol-doprosa-svidetelya-karla-kosha-voennosluzhaschego-79-y-

pekhotnoy-divizii-vermakhta> (2021, December, 11). 
2 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 23 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича). 
3 Ibid, арк. 130; Протокол допроса обвиняемого Буланова Михаила Петровича, бывшего сотрудника гестапо, 

шофера зондеркоманды СД СК-4А, о злодеяниях немецко-фашистских войск на оккупированной территории 

СССР. 14 ноября 1943 г. ЦА ФСБ Росії, ф. К-72, оп. 1, спр. 15, арк. 268 <http://victims.rusarchives.ru/ 

19-11-1943-protokol-doprosa-obvinyaemogo-bulanova-mikhaila-petrovicha> (2021, December, 11). 
4 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 22(архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), арк. 48. 
5 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 23 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), арк. 93. 
6 Протокол допроса военнопленного Г. Янчи о службе в лагере для военнопленных Дулаг-231. 29 ноября 1943 г. 
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обвиняемого Рица Ганса, бывшего унтерштурмфюрера СС, заместителя командира роты СС в г. Таганроге 

Ростовской области о карательной деятельности в оккупированном городе. 26 ноября 1943 г. ЦА ФСБ Росії, 

ф. К-72. оп. 1, спр. 14, арк. 145 <http://victims.rusarchives.ru/index.php/26-11-1943-protokol-doprosa-obvinyaemogo-

rica-gansa> (2021, December, 11); АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 23 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна 

Олександра Олександровича), арк. 38, 53, 76. 
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8 Протокол допроса обвиняемого Рица Ганса, бывшего унтерштурмфюрера СС, заместителя командира роты 
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rejected by the trial prosecutors. The leading Soviet lawyer А.N. Trainin asserted that “the commands 

to throw women and children into the fire and to make people die in agony using gas wagon were not military 

orders, but the incitement to commit crimes. The performers of such actions were fully criminally liable along 

with their superiors”1. As a result, the defendants pleaded guilty and were convicted in accordance 

with the Soviet laws – the Decree of 19 April, 19432. 

The case materials contained not only the evidence of the defendants being guilty but they also 

described the crimes of German occupation authorities in Kharkiv region in general as well as on the entire 

territory of USSR. The Krasnodar and Kharkiv Trials revealed Nazi plans of the extermination against “Soviet 

people” despite their ethnic origin. In order not to focus on the categories of people that must be destructed 

(Jews, Romani, physically and mentally disabled persons) the investigating authorities used a euphemism 

“Soviet civilians”3. 

The defendants not only reported about their own crimes, but were also forced to characterize politics 

of German Government and the High Command in general. To demonstrate the scope of the tragedy 

the information containing the number of killed civilians and prisoners of war in different locations of USSR 

was added to the statements made by the accused and witnesses 4. 

Another issue that Soviet leadership attached great importance to highlighting in detail during 

The Kharkiv Trial was the usage by Nazis specially equipped trucks which were called “Gaswagen” 

or “dushogubka.” These vehicles were used for mass destruction of civilians by poisoning them with carbon 

oxide. The first section of “The indictment in the case of atrocities of German-fascist invaders on the territory 

of Kharkiv and Kharkiv region” was fully devoted to the application of “Gaswagen” by Nazis for the mass 

murder of civilians5. The defendants and witnesses not only described the appearance of “dushogubka” 

and the method of its operation thoroughly, but they also had sufficient knowledge of the locations where 

such a vehicle was used6. 

 
1 Трайнин, А.Н. (2004). Избранные труды. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 595.  
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Москва: ОГИЗ-Госполитиздат, 43-44; Протокол допроса обвиняемого Буланова Михаила Петровича, бывшего 
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СС в г. Таганроге Ростовской области о злодеяниях немецко-фашистской армии на оккупированных 
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<http://victims.rusarchives.ru/index.php/28-11-1943-protokol-doprosa-obvinyaemogo-rica-gansa>  

(2021, December, 11). 
5 АЗО УСБУ, спр. 20368, т. 23 (архівно-слідча справа № 24 Посєвіна Олександра Олександровича), арк. 72-79. 
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командира роты СС в г. Таганроге Ростовской области о злодеяниях немецко-фашистской армии 
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Though Gaswagen wasn’t the main tool for civilians’ mass destruction on the occupied territories, 

nevertheless, it become another epitome of heinous crimes of Nazi Germany. The materials of the Kharkiv 

Trial were also intended to draw the international community’s attention to those violent manners of crimes 

Nazi Sonderkommandos and Einsatzgruppen practiced for total destruction of “inferior nations”. 

The evidence collected in Kharkiv was used by Soviet prosecutors under the numbers “USSR-43” and 

“USSR-32” during the International Military Tribunal session in Nuremberg1. 

The public prosecutor N.K. Dunaiev emphasized that crimes were committed both “by the order 

of Nazi Government and German Command” and by the personal initiative of the defendants2. According 

to A.N. Trainin, “…Langheld, Ritz and Retzlaf were convicted not for crimes their possessed Führer or 

directly superiors committed but for those atrocities that the defendants committed by themselves, with their 

own hands, for their individual crimes. It was no excuse for following the order”3. 

Soviet propaganda bodies declared the connection of the Kharkiv Trail with international agreements 

and emphasized that these judicial proceedings were an essential part of the international campaign for war 

criminals’ punishment. Particularly, the declaration “On measures for the punishment of Nazi criminals 

for committed crimes” signed between Great Britain, the USA and the USSR at the Moscow Conference 

(October 19-30, 1943) was discussed (the Moscow Declaration). The agreement conclusion was initiated 

by W. Churchill. The information about mass murder of civilians and prisoners of war by Nazis in European 

countries made Churchill perform like this. In some way its role played the execution of the captured Italian 

officers by Germans on the island of Kos in September 19434. Before the foreign ministers of Great Britain, 

the USA and the USSR met at the Moscow Conference W. Churchill had offered J. Stalin and F. Roosevelt 

to sign a declaration of German invaders punishment for the crimes they committed. The document stated 

that the perpetrators should be returned to the locations where they committed crimes in order to be judged 

according to the law of those countries where atrocities took place. The essential condition of the agreement 

was any kind of truce establishing5. The main war criminals operating in different geographical places should 

be punished “by general solution of the government of the Allies”6. According to British Prime Minister 

the publication of this Declaration had a preventive purpose and should curb the escalation of violence 

on the Nazi occupied territories. The confidence in the inevitability of punishment was aimed 

at the prevention of service personnel from committing new crimes. W. Churchill pointed out: “I highly 

recommend to follow the principle of courts localization that could restrain the enemy terror. British Cabinet 

endorsed this method and politics”7. 

Nevertheless, the war was raging and extensive fights were still going on. It was unknown then who 

the winner would be. Obviously, the allies didn’t expect that similar courts would be possible to organize and 

hold in the nearest future. That fact proved the confusion of the US and British Governments as they became 

aware of the practical application of the above-mentioned Declaration principles. The statements of Soviet 

propaganda about the connection between the Kharkiv Trial and the Moscow Declarations led to the concern 

of the US and British Governments. The representatives of those countries had a reason to be afraid 

of repressions against their own soldiers and officers who were held captive by Germans8. A few days after 

the Kharkiv Trial was over, Paul Karl Schmidt, the representative of German Foreign Ministry, threatened 
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to conduct similar trials in response. He claimed that if the Kharkiv Trial met the standards established 

by the Moscow Declaration, German military courts would start judging American and British prisoners 

for violations of international law1. However, those threatens remained merely words. 

The Kharkiv Trial was the first court against German war criminals which shocked the world. 

The USSR statements about its direct connection to the Moscow Declarations put a strain on the relations 

between the allies. The United States Department of State approved that this Trial contradicted the implement 

agreements, since similar judicial proceedings should be conducted only after truce maintenance2. In its turn 

the Foreign Office of Great Britain claimed that the Declaration did not impose any obligation upon trying 

war criminals “at any place or at any time where they have a legal basis, even before the truce arrangement 

with Germany”. According to the British, the Kharkiv Trial was fully compatible with the spirit and text 

of the Moscow Declaration. However, Russians were “not strictly entitled” to claim “that the trials were 

in accordance with its points”3. 

The United States Department of State identified the need “of these and any further trials just as news 

reports”4 and also claimed that “under these circumstances it seems both unnecessary and undesirable  

for it to be stated publicly in American propaganda that the Kharkov trials either come within or without 

the Moscow declaration”5. 

For its part, the London Political Warfare Coordinating Committee also decided to minimize comments 

as to conformity or non-conformity of the Kharkiv Trial with the provisions of the Moscow Declarations. 

This was done in order not to let Germany use the apparent contradictions between the allies according 

to the mentioned problem6. 

Having a fear of deterioration in relations with USSR, Western countries tried to be very careful. Thus, 

TASS representative had a question as regards the Washington reporter statement. It was about the USA and 

Great Britain address to the USSR with the proposition “to postpone further trials of German war criminals 

until the armistice clears the way for evenly paced action”. In response the U.S. side said “that no such move 

had been made or even thought of”7. As for the British – they abstained from any formal comments despite 

their fear of the prisoners of war fates. 

The Soviet authorities took into account the Allies’ reaction. Considering the fact that the primary 

propagandistic goal during the Kharkiv Trial was probably achieved at that time, they decided to stop at that 

point. Germans weren’t tried in public up to 1945. Nevertheless, court-martials and military tribunals 

punished war criminals according to the Decree of 19 April, 1943. It was managed without any publicity 

as the persons being guilty of civilians’ mass murders were taken by the Soviet punitive bodies8. 

World War II was the biggest war global conflict in human history and the reason of countless tragedies 

of the 20th century. It brought such horrendous outputs as Holocaust, extermination camps, mass murder 

of civilians and prisoners of war, total destruction of human settlements, atomic bombing. In this deadly 

confrontation all of its participants were involved into actions which could be qualified as war crimes 
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and none of them could pretend to be the keeper of absolute good. Though war crimes of Nazi Germany 

outweighed everything ever known to mankind. They made states with different social and political systems 

unite not only for pushing the aggressor back, but also provide just punishment of Nazi war criminals. 

The agreements reached between Great Britain, the USA and the USSR and stated in the Moscow Declaration 

led the way to wide application of national legislation as for war criminals’ punishment. It was noted 

that those who committed atrocities, murders, executions “will be sent back to the countries where 

their abominable deeds were done” in order to “be judged and punished according to the laws of these 

liberated countries”1. 

Ukraine became the epicenter of bloody confrontation. During 1939-1944 military activities took place 

almost continuously on its territory. It was completely occupied by Nazis, experienced total destruction and 

mass murders of civilians and prisoners of war. Having deprived the statehood, the Ukrainian population was 

trapped by two opposing totalitarian regimes that both despised human life. E. Snow, a correspondent for the 

US magazine “The Saturday Evening Post“, wrote that “the whole titanic struggle which some tend to depict 

as “the Russian glory“, first of all, has been the Ukrainian war and the human toll is the greatest loss of this 

republic which can be assessed in no ledger… No single European country has suffered deeper from wounds 

to its cities, industry, farmlands and humanity”2. 

Kharkiv is a powerful scientific, cultural, industrial and transport center of Ukraine, the biggest city 

captured by Nazis. During World War II Kharkiv underwent horrific devastations and at the Nuremberg 

trials it was stated among 14 the most destroyed human settlements of the USSR3. However, the most 

horrendous consequences of almost two-year German occupation concerned the problem of mass 

destruction of civilians and prisoners of war. During the Kharkiv Trial through the testimony of defendants 

and witnesses, by carrying out forensic medical examination the Military Tribunal of the Fourth Ukrainian 

Front found the facts of mass extermination of civilians and prisoners of war on the temporarily occupied 

territory of Kharkiv and Kharkiv region. The testimony of witnesses and defendants as well 

as the interrogation protocols and the indictment included the results of Nazi criminal policy carried out 

locally. It was proved beyond any doubt that those crimes weren’t isolated incidents of some German 

servicemen or units’ atrocities. They were a part of targeted policies of Nazi Germany aimed at the total or 

partial extermination of entire nations. By the case of ordinary performers, the court demonstrated the depth 

of the moral decay of a person brought up in the spirit of racial theory. As noted by B. Etcher, at the Kharkiv 

Trial there were convicted not only three performers of crimes, but the charges were also brought against 

the German Government and the General Command of Nazi Germany4. 

Furthermore, at the Kharkiv Trial the evidence of Nazi terrible crimes connected with the mass 

murder of civilians and prisoners of war in some other Soviet areas was made public along with the killing 

of prisoners of concentration camps located on the territory of Poland with the help of poison gases. 

The whole world literally monitored the proceedings intently. The session reports were published 

in the press and they were also broadcasted on the radio. Being a witness of those events, a famous Soviet 

propagandist I. Ehrenburg wrote: “We will remember the 15th of December – on that day we stopped 

talking about the future Trial against criminals. We began judging them”5. The Kharkiv Trial satisfied 

the thirst for justice of the enslaved European peoples. It brought hope of victory over Nazism to humans 

and reinforced their faith in the inevitability of punishment for all horrific crimes of National Socialism. 

Later on, the materials of the Kharkiv Trial were used by Soviet prosecutors entitled “USSR-32” 

at the Nuremberg trial as the evidence of the criminal activity of the Government and the Army High 

Command of Nazi Germany6. 
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The show trial in Kharkiv became a legal precedent for Nazi war criminals’ punishment. During 
it the following concept was firstly implemented: “A crime committed by the order from the High 
Command is no excuse for the perpetrator”. This thesis became a significant element of international 
criminal law1 which is still applied. It is particularly enshrined in Article 33 of the Rome Statute 
of the International Criminal Court2. 

The Kharkiv Trial implemented the Allies arrangements for war criminals’ punishment and it made 
the Governmental declarations and statements irreversible. As Israeli researcher А. Кochavi rightly pointed 
out, until the war ended the Kharkiv Trial had become the greatest challenge for the allied states in responding 
to the main principles adopted at the Moscow Conference3. At the same time this Trial was not only the test 
of forces, rehearsal and legal precedent for Nazi war criminals’ punishment – German citizens. It also had 
an important impact on making a decision by the Governments of the allied states according 
to the punishment for the major war criminals of Nazi Germany. In the report addressed to his Administration 
the U.S. Ambassador to the USSR A. Harriman noted that “the Trial left no doubt of the intention 
of the Soviet authorities to hold the German Government and the High Command responsible for the crimes 
and atrocities committed on their behalf and on their orders”4. 

It was Kharkiv where the foundation for modern international criminal law was laid. As noted 
by the American researchers of the Holocaust M. Bazyler and K. Gold, the Kharkiv Trial against war 
criminals led to the conducting of the Nuremberg trials and served as ad hoc for the work of the International 
Criminal Court and for different military tribunals of modern times5. 

Conclusions. The Kharkiv Trial is a Soviet propagandistic response to war crimes of Nazi Germany. 
During its conducting the evidence of horrific Nazi crimes connected with mass murder of civilians and 
prisoners of war on the USSR and Poland occupied territories was made public. 

The Kharkiv Tribunal was primarily intended for domestic audiences. Its aim was to unite society 
in the fight against the external enemy and prevent the USSR citizens from the collaboration with Nazi 
invaders. The Kharkiv Trial generally demonstrated Nazi plans of the USSR nations’ extermination in spite 
of their ethnic origin. Categories of the population that should be totally exterminated (Jews, Romani, 
physically disabled people) and who weren’t identified by Soviet investigation bodies. Soviet representatives 
renamed those persons using such term as “Soviet civilians”. 

The Kharkiv Trial set a legal precedent for Nazi war criminals’ punishment and implemented 
the concept: “A crime committed by the order from the High Command is no excuse for the perpetrator”. 
It served as a warning for Wehrmacht servicemen, German police, SS and SD against committing brutal mass 
murders. From that time authors of crimes couldn’t escape inevitable punishment applied according to the law 
of countries where atrocities took place. 

At the Kharkiv Trial Governmental declarations and statements were made irreversible. This court 
also became an important result of co-operation between Great Britain, the USA and the USSR dealing 
with war criminals’ punishment. It had quite a great impact on the decisions made by the allied states 
Governments in relation to the Trial against Nazi Germany leaders. The Kharkiv Trial led to the conducting 
of the Nuremberg trials. It set a legal precedent for war criminals’ punishment according to the rules 
of criminal law application. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ КНЯЗІВ 

СВЯТОПОЛК-МИРСЬКИХ НА СЛОБОЖАНЩИНІ: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ 

The traditions of Ukrainian patronage have been studied by I. Schudrik, I. Plakhty, V. Kovalinsky, 
S. Posokhov, Y. Horunzhy, but the charitable activity of the family of princes Sviatopolk-Mirsky is 
forgotten and practically unstudied. The purpose of the article is to investigate the contribution 
of the Sviatopolk-Mirsky family to the development of Ukrainian and Slobozhanshchyna culture, 
the philosophical and historical-cultural content of their activities. Research methods: cultural-
historical, hermeneutic analysis, cultural anthropology, biographical method, philosophy of 
history. The role of the Sviatopolk-Mirsky family in the development of Ukrainian culture, the 
results of their charitable and philanthropic activities in Slobozhanshchyna are analyzed. Such 
results include the establishment and maintenance of schools and colleges, church assistance, 
patronage of the arts and artistic societies, assistance to the poor, educational, medical and 
organizational assistance. In addition to the interests of domestic production and material support 
of various segments of the population, the Sviatopolk-Mirsky family is interested in proper 
modern medical care in general, promotes the availability of medicine, in particular, creates a 
bacteriological laboratory. In Gyivka a free hospital and a pharmacy have been set up the family’s 
expense. Dmytro Ivanovych was the Chairman of the Board of the Kharkiv Music Society, he 
organized musical evenings. Petro Dmytrovych Sviatopolk-Mirsky in Kharkiv belonged to the 
Boards of Trustees of the women’s four-grade gymnasium and the men’s real school, and helped 
the graduates find their way in life. The philosophical and historical-cultural content of their 
activity is studied: observance of Christian virtues, struggle for the state good, enlightenment of 
the people, education and observance of decency, cult of honesty, nobility of deeds, charitable 
service. It is argued in detail that the activities of the Sviatopolk-Mirsky family have made a 
significant contribution to the development of the culture of Slobozhanshchyna, the tradition of 
education and philanthropy. 
Keywords: philosophy of culture, history of culture, patronage, Sviatopolk-Mirsky, philosophy of 
history, Christian ideal, Enlightenment. 
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Постановка проблеми. Сьогодні ми маємо змогу неупереджено ставитися до складної історії 

нашого народу і до культурних здобутків наших предків, зокрема об’єктивно розглянути внесок 

кожної версти до загальної культурної спадщини, уникаючи звинувачень тих чи інших верств, 

наприклад, дворянства, в недостатньому розумінні інтересів загалу або навіть у ігноруванні тих чи 

інших прошарків, наприклад, робітників чи селян, і має змогу зробити акцент на вивченні внеску 

окремих родин у становлення новочасної модерної культури. Під вплавимо такого мікроісторичного 

та толерантного підходу до власних здобутків є сенс подивитися на історію української культури під 

іншим кутом зору і спромогтися правдиво висвітлити персоналії меценатів, які зробили величезний 

внесок в її розвиток, але не оправдано забуті чи опинилися жертвою тих чи інших політичних або 

ідеологічних ярликів та узагальнень. 

Аналіз останніх публікацій з теми дослідження. Традиції українського меценатства 

досліджували І. Щудрик1, І. Плахтій2, В. Ковалинський3, Ю. Хорунжий4 та ін., але в них подані лише 

короткі довідки про окремих меценатів Слобожанщини. Цікавим є більш розлоге дослідження 

М. Слабошпицького «Українські меценати»5. Достатньо докладно висвітлено постаті таких 

благодійників як Харитоненки, Каразіни, Алчевські, Голіцини та ін. Їх благодійницьку діяльність 

висвітлено в багатьох історичних джерелах. Поряд з ними не заслужено забутою і практично 

не дослідженою є благодійницька та культуротворча діяльність родини князів Святополк-Мирських. 

Історію родини Святополк-Мирських досліджували з історично-культурної точки зору 

С. Посохов6, М. Гетьманець7, В. Стрілець8, М. Стрілець9, А. Парамонов10, але ці дослідження 

не достатньо ґрунтовні і часто обмежуються поверховими біографічними даними, завдання нашого 

дослідження – вписати діяльність Святополк-Мирських у широкий світовий культурний контекст, 

розкрити ті глибокі світоглядні настанови, які керували цим родом і сприяли розвитку благодійництва 

та меценатства, а також загальні філософсько-світоглядні засади їх діяльності. 

Метою цієї статті є висвітлити внесок родини Святополк-Мирських у розвиток української 

культури, філософський та історично-культурний зміст їх діяльності. Зокрема одним з завдань нашої 

роботи є довести, що діяльність цієї родини зробила значний внесок у розвиток культури 

Слобожанщині. 

Виклад основних отриманих наукових результатів та матеріалів дослідження. 

У нашому дослідженні почнемо з окреслення тих подій, що для нас здаються вирішальними для 

висвітлення зв’язків родини Святополк-Мирських та слобідської культури ХІХ –ХХ століть. 

А саме, 13 січня 1881 р. Дмитра Івановича Святополк-Мирського було призначено Тимчасовим 

генерал-губернатором міста Харків. Тоді ж він купує маєток у селищі Гиївка під Люботином 

у М. Масловича. Перебуваючи на цій посаді усього рік князь (нова людина у місті) не тільки займався 

державними справами, а й долучився до благодійницьких заходів, що відбувались на той час у місті. 

Одночасно князь піклується про справи жителів Гиївки і взагалі усього Харківського повіту. 

Князівства Святополк-Мирським було надано у 1861 році за військові та державні заслуги, цей рід 

став 22-м в Російській імперії що таким чином отримав князівство. Самі представники роду вели своє 

походження від Рюриковичів, вважаючи себе нащадками онука Ярослава Мудрого, Святополка, князя 

Туровського, Київського і Новгородського. Не зважаючи на високе походження, весь рід переймався 

інтересами народу та державними справами. 

Дмитру Івановичу близькі повсякденні сільські проблеми, і невипадково він очолює повітове 

Сільськогосподарське Товариство, дбає про розвиток аграрної науки. Однією з цілей 

Сільськогосподарського Товариства стала підготовка Всеросійської Сільськогосподарської виставки, 

 
1 Щудрик, І. О. (2003). Династія Харитоненків. Суми: Слобожанщина, 192. 
2 Плахтій, І. С. (2012). Меценати Слобідської України – благодійники рідного краю. Вісник ХДАК, 35, 12-23. 
3 Ковалинский, В. (2003). Семья Терещенко. Киев: Пресса Украины, 388. 
4 Хорунжий, Ю. (2001). Українські меценати. Доброчинність – наша риса. Київ: Бібліотека українця, 368. 
5 Слабошпицький, М. (2001). Українські меценати: нариси з історії української культури. Київ: Ярославі вал, 324. 
6 Посохов, С.І. (2001). Святополк-Мирський Дмитро Іванович. Довідник з історії України. Харків: Генеза, 726. 
7 Гетьманець, М.Ф. (1995). Святополк-Мирський Дмитро-Петрович. Літературна Харківщина. Довідник. 

Харків: Майдан, 283-284. 
8 Стрілець, В.В. (2000). Історія релігійних організацій у м. Люботин (XVII – XX ст.). Люботин, 19-27. 
9 Стрілець, Н.М. (1998). Дворянський рід Святополк-Мирських та Люботин. Наше місто – Люботин. 

Матеріали краєзнав. наук.-теор. конф., присвя.60річчю надання Люботину статусу міста 23 жовт.1998. 

Харків: Просвіта, 20-22. 
10 Парамонов, А.Ф. (2003). Энциклопедия фамилий Харьковской губернии. Харьков: Райдер, кн.1, 174-202. 
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яка проходила у Харкові з 23 вересня до 12 жовтня 1887 року, у виставці були представлені інтереси 

усієї Харківської губернії. 

Крім інтересів виробництва та матеріального забезпечення різних прошарків населення родина 

Святополк-Мирських цікавиться належним сучасним медичним забезпеченням загалу і сприяє 

доступності медицини для усього люду, зокрема створює бактеріологічну лабораторію. 

Коли виникає загроза епідемії холери, в Гиївці на кошти Дмитра Івановича було найнято 

постійного фельдшера, обладнано безкоштовні лікарня та аптека1. Згодом у повіті виникають 

численні комітети, що дбають про потреби селян, зокрема про потреби духовні. Святополк-Мирський 

не залишається осторонь як просвітницької діяльності, так і пробудження духовних сил місцевого 

населення. Зокрема у 1883 р. за його ініціативи збирають кошти на допомогу бідним парафіям 

Харківської єпархії, сам Дмитро Іванович протягом п’яти років робить значні пожертви для 

добробуту парафій2. За цю меценатську діяльність у 1888 р. повітова Земська управа надає князеві 

лист подяки, відзначивши його «корисну і благодійницьку діяльність на ниві народної освіти». 

Очевидно, Дмитро Іванович постійно робив благодійні внески також і у розвиток шкіл, безпосередньо 

опікувався освітою і виконував земські заявки3. 

Сам Дмитро Іванович Мирський не стояв осторонь справ мистецтв, не випадково його було 

обрано Головою Дирекції Харківського відділення російського Музичного товариства. Музичне 

товариство було відкрито 1871 року. Відомо, що князь дуже сприяв як відкриттю Музичного 

училища, так і проведенню музичних вечорів. У звіті Товариства за 1885-1886 роки відзначені надані 

ним пожертвування4. 

Його син, Петро Дмитрович, після завершення військової кар’єри в 1880-х роках жив в Гиївці, 

в 1894-1895 роках очолював дворянство Харківського повіту, тим самим продовжив служіння роду 

інтересам народу. Протягом 1904-1905 року Петро Дмитрович був Міністром внутрішніх справ 

Російської імперії, достатньо ліберальним і спрямованим на реформи, але Петра Дмитровича 

несправедливо звинуватили у подіях Кривавої Неділі та звільнили, залишивши у званні генерал-

ад’ютанта. 

Цікаво всі ці події розкрито у щоденнику його дружини Катерини Олексіївни. Починається 

щоденник у 1904 році: «23 серпня 1904. Він (П.Д.) сказав Марії Федорівні, що коли державець йому 

щось скаже, то він йому повинний висловити свій погляд на все. Я на це і сподіваюсь. Вважаю, що 

державцю це не сподобається. Коли ж нам суджено це, то будемо сподіватись на Бога»5. 

Для правдивого свідчення про чоловіка, якого можуть легко оббріхувати і завести в інтриги, 

княгиня і заводить щоденник, що має стати правдивим свідком в цих історичних обставинах, коли 

за таким державцем жодний міністр «нічого не може зробити», окрім того, «усякі петербурзькі плітки 

можуть згубити репутацію святого, не лише простого смертного»6. Княгиня правдиво говорить про 

такі прекрасні душевні якості свого чоловіка, як «доброзичливість», «простодушність», «почуття 

обов’язку», дотримання законності, відданість державі. 

У записі від 14 листопада 1904 зазначено: «П. оповідає, що він вважає, що стан дуже критичний, 

що, за його думкою, обов’язкова участь виборних у законодавстві», але державець-монарх підтримує 

цю думку як одноразову акцію. Також княгиня змальовує Петра Святополк-Мирського як захисника 

свободи слова – «необхідно, щоб друк залежав від закону, а не від настрою міністра 

внутрішніх справ»7. 

13 січня 1905 року Катерина Олексіївна свідчить про наявність наклепів, що «це П. викликав 

безпорядки та бродіння»8. Одночасно династія вмовляє його залишитись на посаді міністра як надійну 

 
1 О борьбе с холерой в с. Гиевка, о благотворительности князя Д.И. Святополк-Мирского (1892). Харьковские 

губернские ведомости, 21 июля 
2 Стрілець, В.В. (2000). Історія релігійних організацій у м. Люботин (XVII – XX ст.). Люботин, 19-27. 
3 Там само, 25-27. 
4 Отчеты Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества. Харьков: Тип. М. 

Зильберберга, 1882-1887. 
5 Святополк-Мирская, Е. А. (1965). Дневник княгини Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской  

за 1904-1905 гг., предисл. А.Л. Сидоров, прим. Г.Я. Данилина. Исторические записки, 77, 236-283 <prozhito.org> 

(2022, січень, 24). 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Там само. 
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людину, але ця вимога суперечить совісті Петра Дмитровича. 18 січня Петро різко говорить 

державцю, що не залишиться на посаді міністра – «у жодному випадку він не може залишитись». 

Також дружина наводить слова Льва Толстого з Ясної Поляни щодо Петра Дмитровича – «Вперше 

сталось, що зовсім чиста і чесна людина призначена міністром внутрішніх справ»1. В кривавих подіях 

княгиня звинувачує російського монарха, його бездіяльність, тим, що він користується чоловіком – 

використовує «почуття обов’язку порядної людини, щоб згубити її»2. 

Лише 31 січня Петра Дмитровича звільнили з посади міністра. його культурно-політична 

програма полягала у тому, щоб йти назустріч народові, ані вища влада, ані народ, ані преса 

не зрозуміли його і звинуватили в безсистемності. З гіркою іронією 3 листопада 1905 року княгиня 

відмічає, що горе революціонери «хочуть анархію»3, більше нічого. 

Петро Дмитрович продовжив культуротворчі та просвітницькі традиції своєї родини 

на Слобожанщині. У 1890 р. парафіянами Гиївської Миколаївської церкви він був обраний церковним 

старостою. Новий староста дбав як про добробут, так і про зовнішнє оздоблення церкви, 

перетворюючи її. на окрасу всього повіту. Зміни стосувались як зовнішнього оформлення простору, 

так і суттєвого оновлення інтер’єру. Встановлено «прекрасну», за визначенням сучасника, огорожу. 

Усередині храму нижню частину стін пофарбували олійними фарбами, з’явився витончений 

щирозлотий іконостас. Завдяки пожертвам до свят княгині Катерини Олексіївні збагатилась різниця 

чудовими священицькими та дияконськими шатами. Не забули Святополк-Мирські і про самого 

священика, для якого збудували житло4. 

Благодійницька діяльність князя Петра Дмитровича велася не тільки у своєму маєтку, про що 

ми оповідали, але й у Харкові. З 1894 р. він був неодмінним членом Опікунської ради жіночої 

чотирикласної прогімназії Л.М. Черняківської. Випускниці цього закладу мали право без іспитів 

вступити до п’ятого класу будь-якої гімназії. Після шістнадцяти років ученицям надавалася 

можливість розпочати службу у початковому училищі на посаді помічниці вчителя, а після піврічного 

випробувального терміну випускниці отримували свідоцтво про звання початкової вчительки. 

З 1895 року Святополк-Мирський був пов’язаний і з іншим навчальним закладом Харкова – 

реальним училищем, де він також був почесним членом Опікунської ради. Харківське реальне 

училище розміщувалось у великому триповерховому будинку на Вознесенській площі. Освітнє 

спрямування училища було технічним, через що страждала загальна та гуманітарна складова освіти, 

щоб подолати вузьку спеціалізацію вводяться нові курси, щоб після семирічного навчання 

випускники могли продовжити освіту у вищих школах, зокрема у Харківському технологічному 

інституті. 

Діяльність родини молодого князя відзначилась і на ниві просвітництва.. Дружина князя – 

Катерина Олексіївна – була опікункою шкіл у Гиївці та в сусідньому Коротичі. Під її головуванням 

проходили іспити, у яких обов’язково були присутні їх величності князі П.Д. Святополк-Мирський і 

Д.Ф. Голіцин. Вчили у школі добре, систематично і послідовно, багато випускників отримували 

пільгові свідоцтва. Для хлопчиків це було важливим результатом на перспективу: на два роки 

скорочувався термін майбутньої військової служби5. 

Згодом, завдяки опікунству княгині Катерини Олексіївни, Гиївська школа перетворилася 

з однокласної на двокласну, стає двокласним училищем з розширеним освітнім курсом. Коли при цих 

змінах старе помешкання школи стало затісним, то на нове будівництво родина Святополк-Мирських 

передає гиївцям дві десятини садибної землі, сто тисяч штук цегли та гроші у сумі 2000 рублів6. 

У 1905 році на урочисте відкриття оновленого училища прибули з Харкова члени повітової земської 

управи та інспектор училищ. Також на торжество зібрались усі святково одягнуті жителі села. 

 
1 Святополк-Мирская, Е. А. (1965). Дневник княгини Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской  

за 1904-1905 гг., предисл. А.Л. Сидоров, прим. Г.Я. Данилина. Исторические записки, 77, 236-283 <prozhito.org> 

(2022, січень, 24). 
2 Святополк-Мирская, Е. А. (1965). Дневник княгини Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской  

за 1904-1905 гг., предисл. А.Л. Сидоров, прим. Г.Я. Данилина. Исторические записки,77, 245-263. 
3 Там само, 283. 
4 Стрілець, В. В. (2000). Історія релігійних організацій у м. Люботин (XVII-XX ст.) Люботин, 19-27. 
5 Чурилин, И. (1893). Об экзаменах в школах Гиевки и Коротича, проходивших под председательством 

попечительницы этих школ кн. Е.А. Святополк-Мирский. Харьковские губернские ведомости, 9 мая. 
6 О преобразовании одноклассной школы в с. Гиевка в двухклассное училище, о крупном пожертвовании семьи 

Святополк-Мирских на строительство нового здания училища (1903). Харьковские губернские ведомости, 10 дек. 
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Після молебну найкращим учням минулого року вручили похвальні листи. Гиївський староста 

подякував Катерині Олексіївні та Петру Дмитровичу за працю та пожертви, їм піднесли символічний 

хліб-сіль, навзаєм княгиня пригостила усіх святковою випічкою1. 

Замість двохсот учнів на початок занять прийшло 275 дітей віком від восьми до чотирнадцяти 

років. В училищі викладали читання, письмо, Закон Божий, арифметику, церковний спів, географію 

та історію. Письмовим приладдям, підручниками, географічними й історичними картами учні 

забезпечувались безкоштовно. Також земство подбало про належні колекції для вивчення 

природознавства та астрономічні прилади для вивчення зоряного неба. 

Після смерті Петра Дмитровича у 1914 р. культуротворчу традицію роду князів продовжив його 

син, видатний літературознавець, енциклопедист, відомий як «червоний князь» Мирський, Дмитро 

Петрович. Саму княгиню у 1918 році вигнали з палацу, деякий час вона жила у сторожа Терентія, 

подальша її доля мало відома, померла княгиня у 1926 році. У зв’язку з подіями 1917 року, з 1921 

по 1932 р. князь жив у Лондоні (часто наїжджаючи до Парижа), читав курс російської літератури 

у Королівському коледжі Лондонського університету. Останній візит до Гиївки Дмитра Петровича 

припадає на 1919 рік. Під час перебування у Лондоні Святополк-Мирський видав кілька антологій 

російської поезії та низку книг і статей про російську літературу англійською мовою. Князь захистив 

магістерську дисертацію про Пушкіна («Pushkin»; Лондон, 1926 р.), на деякий час підпадає під вплив 

ідеології євразійства. Він відвідував лондонські літературні салони, друкувався в журналі «Criterion» 

під керівництвом майбутнього нобелівського лауреата Т.С. Еліота. Володимир Набоков називав 

англомовну «Історію російської літератури» Святополка-Мирського «найкращою історією російської 

літератури будь-якою мовою, включаючи російську». «Сучасна російська література» продовжує цю 

книгу і розкриває суть літературного процесу 1881 – 1925 років2. Переламною для Мирського 

виглядає дата 1881 року – «вона пов’язана зі смертю Достоєвського і Тургенєва і з оберненням 

Толстого»3. Загалом в творчості Дмитра Петровича Святополк-Мирського є тенденція надати цілісну 

картину літературного процесу, але, наприклад, Гоголь для Мирського насамперед рідкісний 

«психологічний тип», Тургенєв «вождь громадської думки щодо соціальних питань»4, Герцен 

«головний проповідник» «західництва»5 тощо, «сучасні проблеми у творчості Толстого відсутні» 

(за винятком «Анни Кареніної»)6. Таким чином, прагнучи цілісності викладу філософського і 

літературного процесу, Мирський іноді не уникає дещо абстрагованих узагальнень. Творчість 

К. Леонтьєва, В. Соловйова, А. Чехова, В. Короленка, В. Розанова, Л. Шестова (дві «фігури 

«релігійно-філософського» руху»7, О. Блока, В. Маяковського, Б. Пастернака, М. Горького 

розглянута у другому томі мистецтвознавця. 

Під впливом комуністичної ідеології та Максима Горького Дмитро Мирський у 1932 році 

приїжджає до Москви. Сучасники свідчать, що саме Максим Горький особисто вмовив письменника 

повернутись на батьківщину, Дмитро Петрович вважав, що це «природний шлях для інтелігента». 

В’ячеслав Іванов висловлював думку про таємний заколот Горького проти Сталіна, з метою 

розповісти світу правду про всі біди радянської влади – від голоду і репресій до побудови 

Біломорканалу, найважливіша роль, на думку Іванова, відводилась саме Мирському як кристально 

чесної та впливової людини, але Горький не встиг, був вбитий (офіційно пав жертвою хвороби). 

Як троцькіста і ворога (потенційного шпигуна) Дмитра Петровича арештовують і в 1939 р. 

в тюремній лікарні під Магаданом він помирає. 

Висновки. Проаналізована роль родини Святополк-Мирських у розвитку української культури, 

результати їх благодійницької та меценатської діяльності на Слобожанщині (створення і підтримання 

діяльності шкіл та училищ, допомога церкві, будівництво, меценатство щодо мистецьких товариств, 

допомога незахищеним верствам населення, медична та організаційна допомога, сприяння свободі 

слова тощо). 

 
1 Об освящении здания двухклассного училища в с. Гиевка, о вкладе кн. П.Д. Святополк-Мирского в создание 

училища (1905). Харьковские губернские ведомости, 28 сент. 
2 Мирский, Д. С. (2005). История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск: 

Свиньин и сыновья, 964. 
3 Там само, 27. 
4 Там само, 344 
5 Там само, 367 
6 Там само, 441 
7 Там само, 718 
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Виявлено філософський та історично-культурний зміст їх діяльності (християнські чесноти, 

діяльність державних людей, що служать своєму народові на будь-якій посаді, виховання та 

дотриманні порядності, кристальної чесності та чеснотливості, дотримання шляхетності вчинків та 

благодійного служіння на ниві просвітництва). Цим самим нами доводиться, що діяльність родини 

Святополк-Мирських зробила значний внесок у розвиток культури Слобожанщині, традицій освіти 

та благодійництва, громадського опікунства молодшим та старшим поколіннями. Святополк-Мирські 

стали прикладом побудови справжньої освітньої та благодійницької династії доби модерну. 
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ  
Д. МОРДОВЦЯ «ГАЙДАМАЧЧИНА» 

For a long time, D. Mordovets’s work was not studied in detail. While most Russian scholars have 
studied the author’s biography and journalism, the analysis of historical processes based on 
Danylo Lukych’s work almost didn’t exist. The article analyzes and researches one of the most 
famous historical phenomena in the history of Ukraine – Haidamachchyna. The study was based 
on the work of Ukrainian writer Danylo Mordovets and his work «Haidamachchyna». It is from his 
exploration that one can trace the main motives of the emergence of the Haidamak movements, 
the peculiarities of the formation of the Haidamak detachments, the role of leaders and the 
influence of the Haidamak’s on the history of Ukraine. The research methodology is based on the 
principles of historicism, objectivity, consistency, social approach, which encourage the study and 
generalization of information based on scientific-critical, comparative-historical, systematic and 
reconstructive analysis of the complex of sources and literature on the subject. This approach is 
appropriate considering the article’s topic remains relevant due to the peculiarities of the 
historical development of Ukrainian society, the role of its prominent personalities, namely the 
Haidamak movement leaders, their participation in socio-political and socio-economic life of 
Ukraine. Based on the work and historical materials, the article analyzes the causes of the 
Haydamak movement, historical excurses, the role of church and state in the life of peasants, 
personalities of leaders, including S. Chaly, F. Taran, I. Kharko, M. Zaliznyak. Quotes from the novel 
«Haidamachchyna» confirm the historical facts and hypotheses about the activities of Haidamak 
outfits in Ukraine. The article comprehensively explores the literary, fiction and historical features 
of the work. The scientific novelty is that the proposed topic was never subject of a separate study. 
Based on the analysis of a wide range of documents, studies, as well as data presented in the work 
«Haidamachchyna», in the article the history of the Haidamk movement and historical processes 
that led to the emergence of a new historical phenomenon is comprehensively reproduced. Thus, 
the emergence of the Haydamak movement was a reaction to the actions of the authorities of the 
Russian Empire and the Commonwealth in the Right-Bank Ukraine. The Haydamak movement 
became very popular among the population. Entire outfits led by leaders advocating for the rights 
and freedoms of the population begin to emerge. Quite often the movement had a radical focus, 
as hostilities were carried out not only against the burghers, but also against their fellow peasants 
for profit and enrichment. In general, according to D. Mordovets, the reasons for the emergence 
of the Haydamak movement were religious, political and socio-economic issues. The problems 
that arose in Ukraine at that time became decisive for the emergence of peoples movements and 
confrontations. That is why the work «Haidamachchyna» is a valuable source for analysis and 
study of historical processes in Ukraine in the second half of the XVIII century. 
Keywords: D. Mordovets, Haidamachchyna, Haidamak movement, literature, M. Zalizniak, 
S. Chaly, Russian Empire, Polish-Lithuanian Commonwealth. 

Постановка проблеми. Данило Лукич Мордовець – яскравий представник творчої інтелігенції. 
Протягом свого життя Д. Мордовець видав значну кількість робіт, присвячених дослідженню історії 
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України. Творчість Данила Лукича відіграє вагому роль при вивченні політичних, соціальних 
та економічних процесів, які відбувалися на території України. Твори автора наповнені не лише 
фактами та подіями, а й передають настрій населення, опис побуту, пейзажів, притаманних Україні. 
Найвидатнішими творами автора є: «Гайдамаччина» (1872 р.), «Ідеалісти та реалісти» (1876 р.) 
«Великий розкол» (1878 р.), «Цар і гетьман» (1880 р.), «Похорони» (1886 р.) та повістей «Соловецькі 
сидіння» (1880 р.), «Мамаєве побоїще» (1881 р.), «Сагайдачний» (1882 р.), «Авантюристи» (1886 р.). 
У кожній зі своїх робіт Данило Лукич підіймає питання свободи, рівності, законності. Одним 
із найвідоміших романів Данила Лукича є «Гайдамаччина», твір у якому він розкриває всю суть 
політичних та соціальних процесів, які відбувалися у період формування та розвитку гайдамацьких 
рухів. Автор проводить паралелі між героями, розкриває причини та суть появи гайдамаків. 
Як у минулому, так і нині, на тему гайдамацького руху з’являється безліч міфів, які Д. Мордовець 
допомагає читачам розвінчати. 

Мета статті: проаналізувати жанрові та історичні особливості роману «Гайдамаччина» Данила 

Мордовця, дослідити стиль написання твору, художні особливості; охарактеризувати тематику 

роботи «Гайдамаччина»; з’ясувати роль гайдамацького руху на теренах України. 

Актуальність теми зумовлена тим, що, тривалий час творчість Данила Лукича Мордовця була 

забороненою і не була цілісно дослідженою. Якщо сама біографія автора та його публіцистика є більш 

вивченою, то аналіз творів, а саме методи висвітлення історичних фактів у них, до цього часу 

детально не вивчені. На підставі аналізу документів, матеріалів, фактів, висвітлених у романі 

«Гайдамаччина», комплексно відтворено основні жанрові та історичні особливості твору. 

Аналіз досліджень та публікацій. Безумовно, головним джерелом дослідження творчості 

Д. Мордовця є його праці. Більшість матеріалів для аналізу та вивчення питання гайдамацького руху 

висвітлено безпосередньо в романі «Гайдамаччина»1. Варто наголосити, що цінними матеріалами є 

роботи О. Устинова «Про початок формування літературного стилю Д. Мордовцева»2, «Роман 

Д. Л. Мордовцева «Великий раскол» в контексті російського історичного роману ХІХ століття»3, 

де автор аналізує процес становлення Данила Лукича як літератора та обґрунтовує його літературні 

смаки. Багато науковців-сучасників Д. Мордовця займалися вивченням його творчості. Так, праця 

В. Момота «Данило Мордовцев – письменник і демократ»4, де автор аналізує життєвий шлях 

Мордовця, його захоплення, особливості його літературного стилю, викладає матеріали особистих 

листувань Данила Лукича зі своєю дружиною, літераторами та політичними діячами привніс чи 

не найбільше чітких, детальних фактів про шляхи становлення особистості Данила Лукича. Вагомим 

вкладом у вивченні літературного стилю митця є праця П. Бикова «Д. Л. Мордовцев. Критико-

біографічний опис»5, де автор описує підходити Данила Лукича до вибору тем своїх творів, 

аргументує причини його захоплення тими чи іншими історичними подіями, зокрема зачіпаючи тему 

гайдамацького руху. Також вивченням творчості Д. Мордовця займалися такі літератори 

як М. Костомаров6, Ю. Лебедєв7, М. Михайловський8. Особливо цінними є здобутки українських 

вчених у вивченні творчості Д. Мордовця, оскільки до цього часу біографія та художня діяльність 

автора глибоко не вивчалися. Дослідженням творів Данила Лукича займалися такі вчені 

як Ю. Музика9, О. Новик10, Ю. Кривченко11. Автори розкривають теми, якими, свого часу, цікавився 

Данило Лукич, при цьому аналізуючи художню та філологічну складову матеріалів. Варто загадати 

 
1 Мордовець, Д. (2003). Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 359. 
2 Устинов, А. (2013). О формировании литературного стиля Д. Л. Мордовцева. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 

4, 111-115. 
3 Устинов, А. (2015). Роман Д. Л. Мордовцева «Великий раскол» в контексте русского исторического романа 

ХІХ века. Кострома, 217. 
4 Момот, В. (1984). Д.Л. Мордовцев – писатель-демократ. Москва, 240. 
5 Быков, П. (1914). Полное собрание исторических романов, повестей и рассказов Даниила Лукича Мордовцева 

с портретом автора и критико-биографическим очерком. Санкт-Петербург, 1, 3-38. 
6 Костомаров, Н. (1990). Исторические произведения. Автобиография, Киев: ГУ, 736. 
7 Лебедев, Ю. (1991). Даниил Лукич Мордовцев, Москва, 1, 5-44. 
8 Михайловский, Н. К. (1900). Литература и жизнь. Русское богатство, 9, 108-121. 
9 Музика, Ю. (2014). Громадсько-політична та наукова діяльність Д.Л. Мордовця (1830-1905 рр.). Історичні, 

соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень, 65-69. 
10 Новик, О. (2015). Традиційність змалювання козацтва у творчості Д. Мордовця, Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції, 136-140. 
11 Кривченко, Ю. (2019). Життя і творчість Д. Мордовця: історичний аспект, Інтернаука, 7, 15-21. 
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про напрацювання О. Богдановича1, який зауважив, що основні твори Д. Мордовця свого часу 

допомагали зрозуміти помилки народництва, яке переродилося в ліберальний напрямок, а в розмовах 

і вчинках героїв Мордовця збереглися думки та ідеї передових людей того часу. Фактично, вивченням 

літературознавчої спадщини Д. Мордовця займалися критики ще при житті автора та сучасні науковці 

продовжують вести детальне, комплексне дослідження історичних процесів, які описував автор. 

Виклад основного матеріалу. Творчість Данила Мордовця є дуже багатогранною. 

Це проявляється як у широті вибору тем, так і деталей, яким автор віддає майже ключове місце  

у своїй діяльності. Літературність охоплювала усі сторони життя письменника. З дитинства Данило 

Лукич, будучи нащадком козацького роду, переймався питаннями долі українського народу2. Його 

завжди хвилювало життя селян, роль жінок в історичних процесах, вплив законів та постулатів, 

виданих владою, на життя простого населення. Найбільший інтерес викликали історичні 

дослідження Д. Мордовця, написані на основі широкого залучення архівних матеріалів, 

присвячених насамперед історії народних рухів, різним історично обумовленим формам 

антикріпосницьких виступів народних мас – «понизова вольниця», бунтарство, «бродяжництво», 

діяльність самозванців, розкольників, рух Пугачова, Коліївщина, гайдамаччина. Д. Мордовець 

одним із перших в історичній науці важливі етапи історії Росії розглядав не як дії царів, 

полководців та законодавців, а як «народний рух», приділяючи «завжди переважну увагу голоті, 

забутій історією»3. Фактично, питання історичного минулого України відіграє ключову роль  

у творчості Д. Мордовця. Однією із тем, які захопили митця був гайдамацький рух, який набув 

свого піку в другій половині XVIII століття на території України. 

У 1872 році виходить роман Д. Мордовця «Гайдамаччина». Згодом, у своїх згадках Данило 

Лукич написав, що приклав значних зусиль, щоб зібрати всі матеріали та факти для достовірності 

роману4. Данило Лукич говорить, що завжди намагався привернути увагу населення 

до найболючіших питань історії: «предметом більшої частини своїх історичних розвідок, як вже 

неодноразово помічено у пресі, я обирав переважно темні сторінки з історичного минулого 

російського народу. Однак «Пугачівщина», «Гайдамаччина», історія усіх політичних самозванств і 

діянь отаманів та розбійників численних зграй понизової вольниці, як поволзької, так і подніпрової, 

що не можуть не обурювати морального почуття людини, вносячи темний колорит і часом брудні 

фарби у прожиті російським народом історичні епохи, не можуть все ж таки залишитися чорною 

плямою на сторінках його історії»5. Фактично, Данило Мордовець прагнув зобразити історію як 

стихійний рух народної маси, «показати тривалий процес розвитку почуттів, настроїв народу»6. Сам 

же автор говорить про свою роботу: ««Гайдамаччина» – підлягає загальному визначенню моїх 

історичних досліджень – в «Гайдамаччині», з’ясовуються рухи російського народу як на Волзі, 

у Пугачівщину і у розпалі діянь понизової вольниці, так і на Дніпрі – в останньому політичному 

спалаху південноросійського народу, який «уманською різнею» закінчив свої ненормальні політичні 

стосунки з поляками та поклав край історичним рахункам з ними; а по-друге, тому що рух народу 

у Поволжі і у Подніпров’ї був викликаний одними і тими ж історичними та фізіологічними умовами 

життя російського народу обох половин нашої великої вітчизни, східної та західної»7. 

Роман «Гайдамаччина» наповнений багатьма художніми рисами, які філігранно поєднуються 

з історичними фактами та описами. Однією з найважливіших особливостей роману є багатошаровість 

мовного простору. У романі зустрічаються відразу чотири значні словесні пласти: літературна мова 

давньої Русі, народне просторіччя, мова художньої літератури та науково-публіцистична мова 

середини ХVIII століття. Окрім цього, варто відзначити і присутність українського фольклору та 

просторіччя. Так, автор подає опис передісторії появи гайдамацького руху, змальовуючи процеси, які 

відбувалися на території України: «південно-російський народ був доведений до жахливого стану, 

а через це і до ножа – неподобством законів, що ним керували»8. 

 
1 Богданович, А. И. (1900). Воскресшая книга «Знамение времени» г. Мордовцева. Мир божий, Санкт-Петербург, 8, 

240-254. 
2 Николаев, П. (ред.). (1990). Русские писатели. Москва: Просвещение, 52. 
3 Мордовцев, Д. (1871). Политические движения русского народа. Санкт-Петербург, 1, 37. 
4 Мордовцев, Д. Л. (1908). Люди, их слова и дела. Труды Саратовской ученой архивной комиссии, XXIV, 6. 
5 Мордовець, Д. (2003). Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 4. 
6 Михневич, В. (1884). Наши знакомые. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Гоппе, 45. 
7 Мордовець, Д. (2003.) Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 6. 
8 Там само, 10. 
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Данило Лукич виділяє декілька основних причин виникнення такого явища як гайдамаччина. 

По-перше, це політичний устрій на території України, який постійно змінювався із приходом нової 

влади і люди були загнаними в правові рамки, не притаманні їм раніше. Так, автор зауважив: 

«основним законом, що керував південно-російським народом і віддавав його у кабалу як пану-

поляку, так і пану-українцю, був Статут Литовський. Цей дивовижний юридичний кодекс, в основі 

якого були республіканські форми законодавства, діяв у XVI столітті, а також продовжував діяти і 

в XVIII столітті, тоді як одна половина Малоросії була під монархічним протекторатом Росії, а друга – 

під республіканською опікою Речі Посполитої. Поруч з республіканським кодексом, сповненим 

найбільш варварськими абсурдами діяли так звані великоруські «государеві укази», що виходили 

з принципу самодержавної влади. А поруч стояли й юридичні абсурди так званого Магдебурзького 

права, в якому юридичних безглуздь найжорстокішого змісту було не менш, ніж у Литовському 

Статуті, і вони видавали з головою слабкого сильному, бідного багатому. Цій юридичній плутанині 

допомагало ще й Бог знає навіщо приліплене сюди саксонське право чи так званий «саксонський 

порядок»1. Таким чином, можна побачити, що народ України не мав власного права і тривалий час 

перебував під правовою юрисдикцією інших країн. Д. Мордовець наголошує, що карні закони щодо 

українського народу наділялися неабиякою жорстокістю. Автор говорить, що законодавчий процес 

тогочасної України можна порівняти зі сваволею, оскільки народ майже не мав захисту від держави2. 

Д. Мордовець стверджує, що народне повстання було закономірною відповіддю селян на закабалення 

і зростання кріпосницького гніту, коли «найвільніша держава майже непомітно перетворювалася 

на кріпосницьку», коли народ відчував подвійний гніт, «не все тиснув лях, а й свій власний брат, 

що піднісся і розжився на рахунок іншого, меншого брата»3. 

По-друге, через постійні напади з боку Речі Посполитої та Російської імперії на землі України, 

народ не мав достатньо сил та ресурсів для свого існування: «Малоросія вочевидь руйнувалася. 

З сильної, грізної для сусідів держави вона перетворювалась на слабку, беззахисну країну. 

За кількістю свого населення вона могла поставити під рушницю 60000 тільки спискових або 

реєстрових козаків, а з виборними її армія могла б вийти у поле у кількості 150000 воїнів. Між тим, 

вже у середині XVIII століття виявилось, що хижацтво зменшило цю армію не на десять, не 

на двадцять, а на 500%: півторастатисячна українська армія перетворилась на п’ятнадцятитисячну»4. 

Автор наголошує на тому, що бідність та жага до справедливості стали рушійною силою селян. 

Розорені нападами й утисками, люди не мали іншого шансу на порятунок, окрім войовничих 

протистоянь. Саме тому серед населення починають з’являтися ініціатори виступів, які формують 

групи людей, готових чинити опір владі5. Д. Мордовець акцентує увагу читачів на тому, що 

український народ ніколи не був байдужим і завжди боровся за свої права та свободи. Загалом, 

гайдамацький рух зміг об’єднати майже всі верстви населення: селян-втікачів, найманих робітників, 

фільварків, міщан, дрібну шляхту й нижче духовенство. 

Таким чином, виникнення гайдамацького руху на теренах України було закономірним фактом, 

оскільки народ, потерпаючи у неволі та злиднях, мусив боротися за свою свободу. Зрозуміло, що 

мирні протести були приреченими. Оскільки, за будь-які виступи населення суворо карали, іноді 

навіть смертельно. Саме тому, єдиним шляхом вибороти свої права стали таємні збройні виступи 

під керівництвом воїнів-ватажків, які скеровували дії своїх угрупувань6. 

У романі Д. Мордовець майстерно описує ватажків гайдамацького руху: С. Чалого, Ф. Тарана, 

І. Харько, М. Залізняка, називаючи їх «свободолюбивцями»7. Автор не виокремлює ні одного 

із героїв, надаючи їм у творі окрему художню лінію. Окрім того, Д. Мордовець, говорячи про 

ватажків, користується більше описовим методом, майже не надаючи їх діям власної оцінки. Частково 

 
1 Мордовець, Д. (2003.) Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 12. 
2 Быков, П. (1914). Полное собрание исторических романов, повестей и рассказов Даниила Лукича Мордовцева 

с портретом автора и критико-биографическим очерком. Санкт-Петербург, 1, 34. 
3 Мордовець, Д. (2003). Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 29. 
4 Там само, 37. 
5 Dan Ungurianu (2007). Plotting History: The Russian Historical Novel in the Imperial Age. Wisconsin: Wisconsin 

Press, 317. 
6 Мещерякова, Л. А. (1996). Тема народного восстания в «Вадиме» М.Ю. Лермонтова и публицистических 

произведениях Д.Л. Мордовцева. ПГПУ им. В. Г. Белинского, Пенза, 5, 97. 
7 Устинов, А. (2013). О формировании литературного стиля Д. Л. Мордовцева. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 

4, 112.  
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описує принцип побудови гайдамацьких загонів, основу яких складами селяни та козаки: «ватажок 

наказував усім озброюватися, діставати коней і сповіщав, що за наказом вони мали йти руйнувати і 

плюндрувати лядську землю, знищувати нехристь, визволяти з полону церкви Божії і душі 

християнські»1. Проте, найбільш радикальними ватажками Д. Мордовець називає С. Чалого та 

М. Залізняка. Так, про С. Чалого говорить: «самі запорожці були переконані, що Чалий знається 

з дияволом, що він «знахарує». Таку людину у запорожців називали «характерником»: про нього 

казали, що він «знає». Таку людину нелегко було знищити, і тому проти надприродної сили потрібні 

були і надприродні засоби, потрібен був інший «характерник»2. Будучи героями населення, вони 

зробили вагомий вплив на появу гайдамацького руху та його розвиток. Саме завдяки діяльності 

загонів під керівництвом С. Чалого, Ф. Тарана, І. Харько, М. Залізняка вдавалося чинити супротив та 

виганяти польських поміщиків, які облаштувалися на Правобережній Україні. 

Окрім політичних та соціально-економічних фактів, твір наповнений особливою любов’ю 

автора до України. Майже всі історії, які наводить Д. Мордовець, пронизані описом ландшафтів 

України. Данило Лукич встигає показати всю красу природи, побут, традиції населення: «бачив 

просторі україно-малоросійські степи і розлеглі долини, ліси і великі сади, і красні діброви, ріки, 

стави, озера запустілі, зарослі мохом, очеретом, непотрібною дядиною. До того ж бачив у різних 

місцях багато кісток людських, сухих і голих просто неба і сказав собі подумки хто суть сіє? Тих 

усіх, про що кажу, пустих і мертвих надивившись, відболівши серцем і душею, як красна і сповнена 

всіляких благ земля і вітчизна наша україно-малоросійська у Пустелю стала, забуту Богом, і славні 

предки наші, які тут жили, у безвісті пропали»3. Паралельно Д. Мордовець аналізує роль віри та 

релігії у житті народу. Автор зауважує, що дрібне духовенство завжди виступало на захист селян і 

намагалося підтримати моральний дух населення. Проте, не даючи власної оцінки віросповіданням, 

Данило Лукич порівнює православну та католицьку віру. Показано, що католиків сприймали 

«злом»4, яке занапастило землі України: «у натовпах простолюдинів, що валили до гайдамаччини 

на Умань, на Смілу і Чигирин, чулися вигуки: «ксьондзи», «єзуїти», «віра поганська латинська», 

«ляхи католики»5. 

Цікавою є думка автора, про те, що можливо було б уникнути виникнення гайдамацького руху. 

Данило Лукич говорить, що протягом років у свідомість людей закладалась ідея поневолення, 

бідності і, що позбутися цього можна лише рішучими, радикальними діями:«якби на добробут народу 

у свій час була затрачена праця, якби своєчасно потурбувалися про те, щоб народу легше жилося, то 

не довелося б пізніше так дорого поплатитися за ту недбалість, з якою ставилися до цього народу ті, 

хто мали і силу, і можливість дати народу кошти для життя і у крайньому разі не дати йому вмирати 

з голоду – не дали ні того, ні другого, а разом з тим не навчили його навіть тому, чому повинні були 

навчити. Через те і склалося і у великоросійського, і в українського народів уперте переконання, що 

увійшло у повну силу в минулому столітті, про те, що панів треба знищувати; російський народ 

говорив, що господ «по руках» розбиратимуть, тобто які в кого руки – білі, ніжні або чорні, грубі, 

мозолясті, і в кого білі руки – тих знищувати. Це народ і виконав у свій час. А український народ мав 

переконання, що для того, аби на тому світі перейти через вогняну гору, треба набрати цілий лантух 

панської, польської і єврейської крові і з цим йти на той світ. Ось народ і намагався наповнити 

лантухи кров’ю у той час, як пани так безтурботно грали і своїм життям, і життям народу, і життям 

всієї держави»6. 

Фактично, гайдамаччина стала проявом боротьби за свободу та права простого населення. Сам 

же автор наголошує, що тривалий час гайдамаків сприймали героями, які змогли чинити опір 

загарбниками, які підіймали моральний дух народу, зароджували в людях віру у власні сили та 

могутність. Проте, паралельно з цим, Д. Мордовець показує, що з часом відношення 

до гайдамацького руху змінювалося. Оскільки, стиралась грань між боротьбою за свободу і мотивами 

власної наживи. Досить часто люди нападали один на одного, грабували власні родини, вбивали 

близьких аби отримати більше матеріальних здобутків: «гайдамак перетворився на простого 

 
1 Мордовець, Д. (2003). Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 49. 
2 Там само, 52. 
3 Там само, 74. 
4 Быков, П. (1914). Полное собрание исторических романов, повестей и рассказов Даниила Лукича Мордовцева 

с портретом автора и критико-биографическим очерком. Санкт-Петербург, 1, 21. 
5 Там само, 91. 
6 Мордовець, Д. (2003). Гайдамаччина, Дніпропетровськ: Січ, 168. 
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розбійника і вже вбивав не поляків і не євреїв, а своїх ближніх, ні милуючи ні батька, ні матері, такі 

розбійники були і у Великій Росії поміж понизових добрих молодців, де особливо, за народними 

піснями, відомий страшний розбійник-жінка, а саме «дівчина Пелагеюшка», яка вбила батька 

з матір’ю, вбила рідного брата і вийняла з нього живе серце»1. 

Загалом, гайдамацький рух був досить суперечливим явищем в українській історії. З одного 

боку, він допоміг згуртувати народ, підняти і об’єднати проти спільного ворога, а з іншого боку 

став проявом безчинства по відношенню до своїх близьких та шляхом легкої наживи. Темі 

гайдамаччини присвячено багато творів та поезій, де описуються та звеличуються дії ватажків. 

Д. Мордовець у своєму романі наводить поезію Т. Шевченка «Гайдамаки»2:«розійшлися гайдамаки, 

куди який знає: хто додому, хто в діброву, з ножем у халяві, жидів кінчать. Така й досі осталася 

слава»3. Так, гайдамаки отримали велику популярність як при житті, так і після, оспівуючись  

в піснях, віршах, творах. 

Висновки. Таким чином, поява такого явища як гайдамаччина було закономірним явищем. 

Д. Мордовець максимально наближає читача до історичної події. Автор розповідає про гайдамаків не 

за рахунок «заглядання у приватне, домашнє життя», а за допомогою розгортання тих індивідуальних 

змін, що відбувалися, на його думку, з історичними особистостями, представленими ним у ролі 

персонажів. Автор акцентує увагу на факторах, які сприяли зародженню гайдамацького руху: 

судочинна система, віросповідання, відсутність раціонального земельного поділу, обмеження прав та 

свобод населення. Данило Лукич, як митець, показує пряму залежність долі своїх персонажів від змін 

віх історії, разом з цим показуючи повноту вибору їх дій. Автору вдається створити не просто копію 

історичної хроніки, а змусити історичну хроніку розкритися як твір мистецтва зі всіма притаманними 

рисами художньої праці. Загалом, Д. Мордовець на основі архівних матеріалів народних переказів, 

фольклору зміг проаналізувати історичні процеси, які відбувалися на території України в середині 

XVIII століття та розкрив тогочасні соціально-економічні та політичні питання. 
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caricature. The article was written within the «case study» methodological approach. The comedy 
magazines of the European part of the Soviet Union («Krocodil» in Russian SFSR, «Perets» 
in Ukrainian SSR, «Vozhyk» in Belarusian SSR and «Pikker» in Estonian SSR) were chosen 
for a detailed study of all Soviet satirical art. In addition, since we are dealing with a mass source 
study, this has necessitated a sample study. 
Cartoons were also involved in the creation of a stereotyped view of various phenomena 
in society. In order to create a stereotype, it was necessary to regularly repeat the same images 
in the illustrations. In this case, the type of cartoon image is based on a set of stable characters 
that are easy to read by recipients. The work focuses on the fact that the art of caricature has its 
own metaphorical system of images. Metaphorical images are used by stable units and are used 
by cartoonists as a commonly recognized terminology. 
It is noted that in the first decades of the existence of the «Krocodil» magazine, stylistic devises 
were used in the iconic component in illustrations of the Intelligentsia. The same situation can be 
seen in the early years of the existence of other satirical journals. The main reasons 
for the infrequent use of stylistic devises were the search for their own unique stylistic features 
and the policy of the Soviet authorities regarding the creation of «new intelligentsia». 
This necessitated the publication of more realistic illustrations. 
In the course of the study, it was found that the most frequent stylistic devises used by cartoonists 
were grotesque, allegory, hyperbola, litotes, metaphor, allusion, antithesis and others. All stylistic 
devises interact closely with phraseology. The use of a wide range of stylistic devises creates visual 
images and promotes their more accurate disclosure. 
Keywords: caricature, stylistic devises, intelligentsia, «Krokodil», «Perets», «Vozhyk», «Pikker». 

Постановка проблеми. Особлива «зображувальна» мова карикатур стала предметом 

дослідження спеціалістів різних областей знань, зокрема і дослідників-мистецтвознавців. 

Ще в 1928 р. радянський художній критик, мистецтвознавець Я. О. Тугендхольд у своєму огляді 

для газети «Правда» відзначав «графічно чітку й декоративну мову»1 Дені, одного з найвідоміших 

радянських карикатуристів. Художник-карикатурист журналу «Крокодил» Б. Єфімов також  

не раз у своїх спогадах наголошував на наявності «чіткої зображувальної мови», яка має широкий 

спектр художніх засобів, серед яких поширеними є метафора та алегорія або «езопова мова  – 

закодоване, але всім зрозуміле інакомовлення. Цей засіб, викликаючи безсилу злобу ворогів,  

 
1 Денисова, Л., Беспалова, Н. (1982). Русская советская художественная критика. Москва: Изобразительное 

искусство, 300. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 60 

надає опозиційній карикатурі особливої гостроти й привабливості в очах читачів, роблячи її 

ще смішніше та уїдливіше»1. 

Методологія та методи дослідження. Стаття була написана в межах такого різновиду 

досліджень як «case study». Для детального вивчення радянського сатиричного мистецтва за 1922 – 

1991 рр. були обрані гумористичні журнали Європейської частини Радянського Союзу – 

загальносоюзний «Крокодил», український «Перець», білоруський «Вожык» та естонський «Pikker». 

Нижня хронологічна межа дослідження обумовлена початком публікації першого регулярного 

сатиричного видання «Крокодил» у 1922 р., а верхня – кінцем існування СРСР і отже радянського 

сатиричного мистецтва, принаймні де-юре. Оскільки ми маємо справу з вивченням масового джерела, 

це обумовило необхідність проведення вибіркового дослідження. Вибірка у нашому дослідженні є 

випадковою, стратифікованою, з випадковим відбором одиниць аналізу. Загальний об’єм генеральної 

сукупності видань, який підлягає аналізу – 5649 (усього за період з 1922 – 1991 рр. було видано 

2496 журналів «Крокодил»; журналів «Вожык» за період з 1945 – 1991 рр. – 1101; журналів «Перець» 

за період з 1941 – 1991 рр. – 1224; журналів «Pikker» за період з 1945 – 1991 рр. – 828) журналів. 

Для такого об’єму генеральної сукупності репрезентативною буде вибірка у розмірі 500 одиниць, 

при точності вибірки 95% і при довірчому інтервалі 4,18. Від кожного із журналів нами була обрана 

рівна кількість одиниць – по 125 випусків. 

Виклад основного матеріалу. Різні стилістичні фігури починають використовуватися 

художниками ще з початку існування карикатури як окремого виду малюнку. У дореволюційному 

літературно-художньому журналі сатири та гумору «Сатирикон» рідко використовувалися художні 

засоби у жанрі соціальної карикатури. Дорадянські карикатури відрізнялися схематичністю, 

гротескністю і подекуди реалістичністю. Однак, саме за радянських часів доповнився і розширився 

спектр різноманітних художніх засобів, які використовувалися карикатуристами. 

Спрощеність і схематичність ілюстрацій у зображенні інтелігенції спостерігається в перші роки 

існування радянських сатиричних журналів. Так, у 1930-х рр. авторами журналу «Крокодил» майже 

не використовувалися художні прийоми в іконічному компоненті при зображенні інтелігенції. 

Відповідна ситуація простежується як у журналі «Перець» у 1940-ві рр. (видання відновило 

регулярний випуск журналу з 1941 р.), так і в журналі «Вожык» у першій половині 1950-х рр. (журнал 

почав видаватися з 1945 р.). Художники рідко зверталися до тих чи інших стилістичних прийомів 

у зображенні інтелігенції в означені роки з декількох причин. По-перше, спостерігається тяглість 

засобів художнього зображення карикатурних ілюстрацій, що обумовлено співробітництвом деяких 

сатириконівців із радянськими журналами, зокрема варто згадати О. Радакова, який співпрацював 

із журналом «Крокодил». По-друге, зазначені роки (1930–1940 рр.) припали на розпал боротьби 

зі старою інтелігенцією, що визначило ту необхідність у реалістичному зображенні представників 

інтелігенції, тогочасних ворогів народу, яких звинувачували в антирадянських ухилах, 

не ознайомленні із працями Леніна, Маркса, послуговуванні «троцькістською шпаргалкою»2 при 

публічних виступах тощо. 

У ході аналізу вдалося з’ясувати, що в 73% карикатур із зображенням інтелігенції присутні 

стилістичні фігури – тропи. При чому найчастіше художники-карикатуристи поєднують декілька і 

більше засобів на одній ілюстрації. Завдяки художнім засобам вдається досягти наочності і 

якнайкраще передати задум автора. Майже завжди карикатура – уявне, ірреальне зображення, тому 

не дивно, що найбільш поширеним засобом став гротеск (25%; 403 карикатури). Гротеск – 

це поєднання фантастичного та реального, бридкого і прекрасного. Світ таких карикатур на перший 

погляд здається реальним, але при більш детальному огляді стає зрозуміло, що поруч із цілком 

знайомим нам героєм-інтелігентом зображені Пегас, музи, антропоморфні тварини – персонажі 

міфологічних, казкових світів. 

Присутня в карикатурах і алегорія (21%; 335 карикатур). Для алегоричних зображень 

характерна передача ідеї через певний образ, серед таких поширених іконографічних образів можна 

назвати косу, що символізує смерть. Показовою алегоричною карикатурою із зображенням 

інтелігенції є «учений папуга»3. Перед нами постає антропоморфний папуга, що сидить на купі 

шпаргалок і книг, виголошуючи доповідь. Образ «ученого папуги» базується  на прецедентному 

факті, що означені птахи вміють повторювати слова за людьми, імітуючи звуки.  

 
1 Ефимов, Б. (2000). Десять десятилетий. Москва: Вагриус, 145. 
2 Топиков, А. (1932). По троцкистской шпаргалке. Крокодил. Москва, 2, 7. 
3 Литвиненко, В. (1956). Учений папуга. Перець. Київ, 6, 3. 
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Схожі образи-метафори в карикатурі починають мати характер «термінології» і стають 

упізнаваними та зрозумілими для читача. 

Гіпербола (19%; 298 карикатур) також є одним із найбільш поширених художніх засобів. При 

чому, перебільшення могло стосуватися як певних предметів, об’єктів та їхніх частин, так і дій 

персонажів, рухів, жестів тощо. Поруч із прийомом перебільшення нерідко використовувалася літота 

(5%; 80 карикатур). Цікаво, що стилістична фігура применшення обов’язково (у 93% випадках) 

використовувалася разом з гіперболою, а от для гіперболи ця дихотомія не була сталою. 

Влучним прикладом поєднання одразу декількох художніх засобів на одному зображенні став 

дружній шарж І. Лососінова1 з журналу «Крокодил» на радянського письменника Д. Граніна. 

Карикатура поєднує одночасно такі засоби: алюзії (за головним героєм, письменником Д. Граніним 

на пасажирському сидінні ми бачимо зубра. Зображення тварини є посиланням на відомий роман 

автора «Зубр»), гіперболи (збільшена голова письменника), літоти (зменшена форма літака, розміром 

з людину і невеликий зубр), алегорії (блискавка як образ-метафора разючої сили слова автора) 

та гротеску (поєднання фантастичного і реального). 

Метафора також є достатньо розповсюдженим (11%; 169 карикатур) художнім засобом для 

зображення радянської інтелігенції. Візуальні метафори являють собою образи, які на карикатурі 

трактуються у переносному значенні. Ґрунтуються візуальні метафори на порівнянні зображуваного 

предмета з іншим предметом, схожим за певними критеріями. Художник вдається до метафори 

зокрема тоді, коли необхідно «викрити» проблему лукавства інтелігенції. Так, в ілюстрації 

до карикатури «Критик-оглядач»2 зображено чоловіка з двома обличчями, причому друге з них – 

маска (метафора маски є однією з найбільш поширених в літературознавстві та лінгвістиці3). 

З уточнювального напису ми дізнаємося, що автор підіймає проблему лицемірства в професійному 

середовищі критиків: «Сердито супить лоба, зважати на особи не буде, запевня; в цім щиро 

присягається… А пише – оглядається на ранги і звання». Сьогодні лінгвісти говорять, що існує своя 

система образів, яка склалася під впливом екстралінгвістичних факторів4. Тому велика кількість 

візуальних метафор є інтерпретацією художників розповсюджених фразеологізмів, якими прийнято 

характеризувати представників тієї чи іншої професії. Так, загальновідома відірваність поетів 

від дійсності трактується суспільством через фразеологізм «витати (літати) у хмарах», що своєю 

чергою відбилося на карикатурі. На ілюстрації під назвою «Поет»5 з журналу «Pikker» зображено 

поета, що літає (стрічкою прив’язаний до хмари). Зчитування міміко-графічних знаків дає нам 

детальнішу інформацію: головний герой з відсутнім поглядом колупається в носі, що одразу дає 

змогу сказати про здібності та характер не обдарованого персонажа. Художник-карикатурист 

додатково підкреслив відірваність від життя головного героя через протиставлення його батьку, 

вдягненого в забруднений фартух (що вказує на працьовитість), який тримає в руках чобіт свого сина-

поета, «літаючого в хмарах» без взуття. 

Створення стереотипного уявлення про те чи інше явище в тому числі покладалося і 

на карикатури. Відповідний ефект досягався шляхом постійного повторення образів в ілюстраціях та 

підписах до них. Сам тип карикатурного зображення, з одного боку, ґрунтується на певному наборі 

стійких символів, що легко зчитуються адресатами (своєрідні сюжети-ієрогліфи 6 могли 

неодноразово відтворюватися протягом декількох років у майже незмінному вигляді), з іншого боку, 

допускає деяку недбалість та грайливість відносно положення героя у просторі, трактування кордонів 

тощо. Відомо, що своя система карикатурних образів могла формуватися не стільки на вигаданих, 

скільки на реальних подіях. Таку історію наводить у своїх спогадах Б. Єфімов: «Якщо у Франції 

 
1 Лососинов, И. (1991). Даниил Гранин. Крокодил. Москва, 5, 15. 
2 Золотаревський, І. (1973). Що посієш. Перець. Київ, 7, 14. 
3 Арутюнова, Н. (1978). Функциональные типы языковой метафоры. Известия АН СССР. Серия литературы 

и языка. Москва: Наука, 4, 333-343; Арутюнова, Н. Метафора и дискурс. Теория метафоры. 

<http://www.philology.ru/linguistics1/arutyunova-90.htm> (2021, грудень, 13); Будаев, Э. (2013). Когнитивная 

теория метафоры: новые горизонты. Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы 

образования, науки и культуры. Екатеринбург, 1 (110), 6-13. 
4 Талыбина, Е, Минакова, Н. (2013). Карикатура как взаимодействие вербальных и невербальных знаковых 

систем. Русистика, 1, 28. 
5 GORI (1958). Luuletaja. Pikker. Tallinn, 11, 9. 
6 Каспэ, И. (2009). Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. 

Новое литературное обозрение. <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ka39.html> (2021, грудень, 13). 
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для позначення коронованої особи в карикатурі застосовувалася груша, то в Росії, трішечки 

забігаючи наперед, для цієї ж мети пішла в хід ... шишка… Подібно груші у Франції, шишка в Росії 

сиділа на троні, приймала паради й т. п. Коли, скажімо, той же «Зритель» друкував на всю сторінку 

малюнок з оточеною шанобливою жандармською охороною ялиновою шишкою, то не було потреби 

в будь-якому пояснювальному тексті»1. В карикатурах із традиційними образами-метафорами 

вербальна складова не несе майже жодного смислового навантаження, при цьому іконічна складова 

набагато більш промовиста. 

На відміну від плакатного мистецтва, в якому існують чіткі символічно-просторові 

характеристики, карикатура у цьому відношенні допускає більш довільне відношення 

до композиційних елементів. Саме тому відсутність канону в зображенні карикатур визнається 

головним недоліком цього виду візуального джерела. Деякі дослідники навіть говорять про 

«дослідницьку інтуїцію»2, як один із факторів «об’єктивного» аналізу. Така суб’єктивність створює 

проблеми неправильної інтерпретації, наділення образів уявними значеннями та ін. Проте, варто 

зазначити, що такий канон може існувати, якщо досліджується масив джерел, створений одним 

автором, чи опублікований одним виданням (у цьому випадку, радянські сатиричні журнали 

містили карикатури, створені за єдиним принципом, що нівелює можливість дослідницької 

помилки) тощо. 

Одним із основних сатиричних регістрів у межах цього канону було викриття лицемірства3. 

Відповідно, характерною особливістю стало використання художниками-карикатуристами 

метафори маски. Проте, за маскою позитивної радянської людини (компетентний службовець, 

відповідальний начальник) приховується реальне обличчя – окозамилювача, хабарника, дармоїда, 

плагіатора, нероби. 

Соціальна девіація позначається так само умовно і символічно, як соціальна норма. Скажімо, 

характерною є карикатура Б. Лео «Талант»4. У ній пропонується зіставити поведінку лицемірного 

художника, який привселюдно заявляє, що автором картини є він. Водночас на іншій карикатурі 

з’ясовується, що насправді авторство належить підлеглому цього художника-плагіатора. Важливим 

у цій карикатурі є те, що перша частина демонструє нам публічну поведінку вже відомого, поважного 

художника, який у межах приватного (у цьому випадку – у своєму кабінеті) проявляє себе іншою 

людиною, яка приписує авторство собі, порушуючи при цьому «професійний кодекс». Вельми 

характерним для «Крокодила» цих років є спосіб демонстрації «приватного», яке протиставляється 

«публічному». Елементи символічного поля говорять нам про те, що на першій карикатурі, де 

намальовано одне з приміщень Союзу художників, розкоші ми не побачимо. Проте, якщо ми 

поглянемо на іншу частину карикатури, ми знайдемо розкішно оздоблений кабінет художника. 

Алюзія – ще один улюблений засіб (9%; 146 карикатур) художників-карикатуристів для 

створення «гострих», в’їдливих карикатур. Як відомо, алюзія – це стилістична фігура, яка містить 

указівку на історичний, літературний, міфологічний факт тощо. Дуже часто головну ідею карикатури, 

в якій використана алюзія, неможливо зрозуміти без додаткових знань, тому не дивно що художники-

карикатуристи використовували лише широковідомі для конкретного суспільства алюзії (що 

не можна сказати про вищезазначений приклад з ялинковою шишкою. Ця алюзія була призначена для 

дуже вузького кола читачів дореволюційного сатиричного журналу «Зритель», як правило, 

інтелігенції). 

Одним із яскравих прикладів алюзії є карикатура із зображенням чоловіка, який стоїть біля 

дверей кабінету. У написі на кабінеті зазначається: «Старший науковий співробітник», наступний 

напис уже уточнює – «Пішла на базу. Овочеву». Другий напис – це алюзія на відому в СРСР 

проблему з плодоовочевими базами: восени, коли починався сезон заповнення бази новим урожаєм 

гостро не вистачало робочих рук і тому ця проблема вирішувалася примусовим направленням міських 

працівників, включаючи інтелігенцію. Цей парадокс висміюється у відомому епізоді з радянського 

фільму «Гараж» 1979 р., коли професор на овочевій базі вкладав до пакетів з картоплею свої 

візитівки. 

 
1 Ефимов, Б. (2000). Десять десятилетий. Москва: Вагриус, 146. 
2 Рачков, Є. (2016). Емблеми класичних університетів України. кінця ХХ-початку ХХІ ст.: генезис, 

класифікація, функції: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Харків, 38. 
3 Каспэ, И. (2009). Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. 

Новое литературное обозрение <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ka39.html> (2021, грудень, 13). 
4 Лео, Б. (1962). Талант. Крокодил. Москва, 8, 13. 
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Рідше на карикатурах із зображенням інтелігенції зустрічається антитеза (5%; 84 карикатури). 

Даний художній засіб допомагає чіткіше виділити позитивного і негативного персонажа, а також 

конкретизувати проблему. Зокрема, в карикатурі від 1959 р.1, що була надіслана читачем до журналу 

«Крокодил» зображено момент читання лектором доповіді на тему «Про поведінку молодої людини 

у суспільстві». При цьому ті єдині 3 слухачі, що сидять у великому майже порожньому залі, є літніми 

людьми. Завдяки художньому засобу, який базується на основі суперечності ми бачимо, що 

карикатурист підняв декілька проблем в ілюстрації: 1) читання лектором доповідей з неактуальних 

тем; 2) низька відвідуваність лекцій міським чи сільським населенням. 

Серед інших художніх тропів, які застосовувалися карикатуристами в ілюстраціях 

із зображенням інтелігенції, були: порівняння (2%; 36 карикатур), іронія (1%; 23 карикатури), 

антропоморфізм (1%; 23 карикатури), уособлення (0,5%; 9 карикатур), метонімія (0,25%; 

3 карикатури), персоніфікація (0,25%; 1 карикатура). Цікаво, що художній засіб метонімії є достатньо 

вживаним тропом в карикатурі, особливо в політичній, але є рідкістю для соціальної карикатури 

із зображенням інтелігенції. Пояснюється це різницею в гостроті соціальної і політичної карикатури, 

адже в останній художники переважно використовують гостру сатиру. Для прийому метонімії 

характерно зображення частини від цілого предмету (протягнута рука просить про допомогу – 

класичне зображення «Заходу, що загниває» в радянській політичній карикатурі; потирання рук – 

означений жест символізує жадібність тощо). Одним із небагатьох прикладів метонімії у карикатурах 

із зображенням інтелігенції є малюнок-strip К. Ротова у журналі «Крокодил»2. На першій ілюстрації 

зображено «кулака» (заможного селянина), який б’є сількора (сільського кореспондента), а на другій 

карикатурі художник використав поширений у літературі та живописі троп метонімії: кулак (частина 

тіла) «виривається» з газети і б’є «кулака» (селянина). При цьому вербальна складова для двох 

ілюстрацій типу «strip» незмінна: під першим зображенням зазначається «Це б’є кулак сількора», 

під другим – «а це б’є КУЛАК СІЛЬКОРА» (авт. орфографія збережена). Незмінний текст і гра слів 

у вербальній частині вказує нам, що автор серед іншого використав такий відомий художній троп 

як каламбур. 

Отже, з метою формування тих чи інших образів інтелігенції карикатуристами 

використовувався широкий спектр художніх стилістичних засобів, таких як гротеск, алегорія, 

гіпербола, метафора, алюзія, антитеза, літота, порівняння, метонімія та інші. Використання такого 

широкого спектру художніх засобів забезпечує творення візуальних образів і сприяє їх більш 

широкому розкриттю. Оскільки усі стилістичні засоби знаходяться в тісній взаємодії з різними 

лінгвістичними одиницями, зокрема фразеологізмами, це дає нам змогу говорити про тяглість 

використання тих чи інших образів інтелігенції протягом багатьох років у радянській візуальній 

культурі. 
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ДИСКУРС ПОСТКОЛОНІАЛІЗМУ У СУЧАСНІЙ 
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ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІЇ 

The article studies theoretical foundations of the discourse of postcolonialism in Ukrainian culture, 
its representation in civil society and art are studied. The influence of theories of post colonial civil 
society and colonial trauma to the upbringing of an individual is shown. It is analyzed with help of 
postcolonial, socio-philosophical, philosophical-anthropological, hermeneutic methods. It turns 
out that postcolonial discourse is presented in modern Ukrainian literature and journalism. 
Postcolonial discourse is based on the embodiment of new power narratives in Ukrainian 
literature, the analysis of which can be carried out according to the traditional postcolonial 
methodology of E. Said and M. Pavlyshyn, taking into account new artistic and political realities. 
An effective means of postcolonial liberation in postcolonial and decolonial texts is the personal 
responsibility of each member of the postcolonial national community, the waiver of such 
responsibility creates a spiritual void, which is dangerous for destructive social phenomena. It is 
national education that can help overcome the trauma of imperial rule, deconstruct the 
complexes of colonial dependence and inferiority, and overcome the replication of colonial 
dependence imposed by the former empire. 
In the modern paradigm, the individual implicitly contains the antithesis of mental and physical 
principles; education and upbringing are the main means of overcoming colonial trauma. 
Postmodernism replaces this contradiction with the dialectic of the individual as perfect and at 
the same time constantly growing under the influence of various factors. The application of the 
concept of education of the individual contributes to the dialectical understanding of the 
individual, which cannot be inscribed in only one philosophical paradigm, as the colonial discourse 
seeks to do. Based on the presented arguments, a conclusion is made about education and self-
development as key strategies of philosophical postcolonial discourse. 
Keywords: postcolonialism, discourse, colonial, decolonial, philosophical anthropology, 
philosophy of culture, personality, national identity, philosophy of education. 

Постановка проблеми. Становлення особистості привертало увагу як класиків філософської 

думки, зокрема це праці Ч. Пірса, З. Фрейда, так і представників новітнього філософського дискурсу 

(З. Бауман1, П. Рікер, Ю. Хараррі, К. Уїлбер). Залежність індивідуальної ідентичності 

від національної розглядаються у сучасних філософів-теоретиків, представників різних гуманітарних 

 
1 Бауман, З. (2002). Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 181. 
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наук. У дослідженнях останнього часу говориться, що головною перепоною у становленні 

особистості та суспільства є культурна травма, яка виникає як наслідок розвитку тоталітарних 

колоніальних суспільств у ХХ столітті. Поняття культурної травми аналізується у дослідженнях 

Дж. Александера, К. Карут1, А. Ніла. Філософські перспективи дослідження культурної травми 

пов’язані з постколоніальною та декононіальною філософією. Насамперед ми звертаємо увагу 

на постколоніальну філософську парадигму та її поширення в українському культурному просторі, а 

також вплив теорій громадянського суспільства і долання колоніальної травми на виховання окремої 

особистості, емансипації її від колоніального тиску. 

Аналіз останніх публікацій з наукової проблеми. У дослідженнях української культури 

вперше постколоніальну методологію починають застосовувати Г. Грабович, М. Павлишин, 

М. Шкандрій, досвід трансляції цих трьох авторів стає дуже суттєвим для зародження власних 

методологій (Т. Гундорова2, О. Забужко, О. Кісь). Першими стають праці Марка Павлишина («Козаки 

в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі», 1997)3. 

Для пострадянського простору характерна наявність ще деколоніальної методології опису тих 

самих реалій, представлена О. Забужко4, М. Тлостановою5, А. Усмановою. 

Одним з основних концептів деколоніального дискурсу стає переосмислення міфу модерності 

і його сприйняття у зв’язку з основними принципами колоніальної системи влади. М. Тлостанова 

намагається розкрити міф модерності саме як колоніальний міф, де імперія диктує всю систему влади 

та культури колоніям, в тому числі претендує на монополію раціональності та логіки: ««Модерність» 

включає раціональне поняття звільнення, котре ми визнаємо та приймаємо. Але модерність розвиває 

і свій ірраціональний міф, як виправдання геноциду та насильства»6. 

Деколоніальний дискурс змінює низку акцентів в аналізі та інтерпретації модерності і 

визначається як трансмодерний інтелектуальний проєкт, в основі котрого є визнання різних 

постколоніальних логік – визнання «інакших (неєвропейських) моделей мислення»7. 

Постановка цілей і завдань дослідження: дослідити теоретичні засади дискурсу пост 

колоніалізму в українській культурі, його представленість в громадянському суспільстві, мистецтві, 

освіті та вихованні особистості, а також вплив теорій громадянського суспільства і колоніальної 

травми на виховання окремої особистості. 

Виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів дослідження. Дуже добре 

поняття «постколоніалізму» та «антиколоніалізму» – і відповідно постколоніального 

та антиколоніального дискурсу – розкривається у науковому доробку Марка Павлишина. 

Ці визначення ми візьмемо як вихідні, базові для нашого подальшого дослідження: 

««Постколоніальні студії» постали у 1970-х, з одного боку – як засіб вивчення дискурсів, через які 

західні країни-колонізатори та представники їхніх культур здійснювали владний вплив на свої 

заморські колонії»8. З іншого боку, «постколоніальні студії» вивчали способи, якими (колишні) 

колонії опиралися такому домінуванню. «Майже весь немалий масив постколоніальних студій, 

розглядаючи питання колоніальної залежності та домінування, у ролях колонізатора і колонізованого 

бачив, відповідно, країни першого і третього світів»9. Далі цілком справедливо М. Павлишин зазначає 

про ширше застосування поняття «постколоніальних студій», коли вони можуть виступати як 

ефективний «засіб для дослідження не тільки західного, а будь-якого колоніального (або подібного 

до колоніального) домінування, зокрема й панування Російської імперії та Радянського Союзу над 

 
1 Caruth, C. (2016). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Baltimore: John Hopkins University 

Press, 208. 
2 Гундорова, Т. (2005). Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ: 

Критика, 264. 
3 Павлишин, М. (1997). Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі. Канон 

та іконостас. Київ: Час, 223-236. 
4 Забужко, О. (2005). Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадоби до української ґендерної міфології 

<http://exlibris.org.ua/zabuzko/r05.html> (2022, січень, 24). 
5 Тлостанова, М. (2012). Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эстезиса. 

Человек и культура, 1, 1-64. DOI: 10.7256/2306-1618.2012.1.141. 
6 Тлостанова, М. (2009). Деколониальные гендерные эпистемологии. Москва: Маска, 63. 
7 Там само, 103. 
8 Павлишин, М. (2014). Постколоніалізм як метод і склад думки. Постколоніалізм. Генерації. Культура. Київ: 

Лаурус, 74-83. 
9 Там само, 74-75. 
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відповідними неметропольними, неросійськими народами, фіксуючи, що «щоправда, дотепер 

теоретичні ресурси постколоніальних студій не надто часто використовувалися для вивчення 

колоніалізму на цих територіях»1. 

Критично ставлячись до того, як сучасна українська наука сприймає досвід постколоніальних 

та колоніальних досліджень, М. Павлишин говорить про важку колоніальну спадщину та 

замилування колоніальною упослідженістю: «Прикметник «колоніальний» може застосовуватися 

до текстів та інших явищ культури, якщо в них проявляється тенденція підпорядкувати інтереси 

колонізованої спільноти інтересам колонізатора. У сфері культури стратегії колоніалізму включають 

експлуатацію культурних ресурсів колонізованих (людей, інституцій, історій, артефактів культури); 

контроль за системою культурних оцінок, аби престижність та аура універсалізму належали 

колонізаторові, тоді як колонія фігурує як маргінал, набуваючи значення лише за посередництва 

колонізатора; регулювання культурної діяльності в колонії так, щоб вона не змогла конкурувати 

за видимість і престиж із культурними надбаннями колонізатора»2. 

Е. Саїд є найбільш відомим теоретиком пост колоніалізму3. Зокрема, важливо видання в Україні 

центральних для цього напрямку текстів Едварда Саїда. «Орієнталізм» (1978) був перекладений 

українською мовою 2001 року4, а певний інтелектуальний підсумок всієї праці Е. Саїда протягом його 

життя – «Культура й імперіалізм» 1994 року видання – був перекладений 2007 року5, пізніше 

з’явилась російськомовна версія «Орієнталізму» (2008), одночасно викликавши дискусії щодо 

маргінальності російського постколоніального дискурсу, зокрема на сторінках Ab Imperio (Бобриков 

В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях руського перевода Эдварада Саида, Ab Imperio, 2008)6. 

Саме Е. Саїд створює справжню філософські методологічну базу для дослідження пост колоніалізму 

та його дискурсів. 

Перший клас розумінь терміну «дискурс» наявний головним чином в англомовній науковій 

традиції, а також представлений й у континентальній європейській філософії, найбільш широко 

поняття дискурс вживає французький лінгвіст Е. Бенвеніст, ототожнюючи дискурс та мову (parole-

discours). Загалом поняття «дискурс» походить від латинського слова discere – рух, коло обіг, 

охоплення різних точок зору, розмірковування, бесіда, розмова, у ХХ столітті дискурс став 

розглядатись у подієвому аспекті, як промова, що має характер цілеспрямованої соціальної дії, тобто 

взята з життя промова і та, що закликає до змін у житті. 

Другий клас вживань терміну «дискурс» останнім часом вийшов за межі науки і став 

популярним у публіцистиці, він похідний від структуралістського та пост структуралістського 

розуміння цього терміну і насамперед виходить з концепцій Мішеля Фуко. 

У М. Фуко поряд з поняттям «дискурс» використовується поняття «гетеротопія». Поняття 

гетеротопії має своє походження в фукольдіанській традиції. Термін «гетеротопія» вводиться у вступі 

до «Слів та речей» (1966), де наводиться таксономія істот з китайської енциклопедії, що згадується 

в оповіді Борхеса. Саме цей безпорядок, вірніше загадковий для європейської свідомості порядок, що 

надає «фрагменти численних порядків» М. Фуко називає «гетеротопією»7, пізніше це поняття приймає 

значення просторового вираження дискурсу, та навіть простору, де важко виявити звичайні дискурси. 

Гетеротопії не тільки способи владарювання, нагляду та контролю з боку влади, а складна система 

координат для індивідів, ці простори не вписуються у звичайні дискурси, навіть суперечать їм, 

«зупиняючи, нейтралізуючи або перегортаючи усю сукупність відношень, котрі тим самим ними 

позначаються, відображаються або рефлектуються»8, тобто відкидання звичного дискурсу створює новий 

просторовий дискурс. На відміну від уявних утопій, гетеротопії реальні простори з особливими 

стосунками часу, простору та тілесності, людина в такому просторі стає принципово інакшою, в такому 

просторі можливі соціальні стосунки та моделі поведінки, що звичайно виключаються з повсякденного 

 
1 Павлишин, М. (2014). Постколоніалізм як метод і склад думки. Постколоніалізм. Генерації. Культура. Київ: 

Лаурус, 74-75. 
2 Там само, 75. 
3 Саїд, Е. В. (2001). Орієнталізм. Київ: Основи, 400. 
4 Там само. 
5 Саїд, Е. (2007). Культура і імперіалізм. Київ: Критика, 313. 
6 Бобриков, В. (2008). Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода Эдварда Саида, Ab Imperio, 

2, 325-344. 
7 Фуко, М. (1977). Слова и вещи. Москва: Прогресс, 40. 
8 Фуко, М. (2006). Интеллектуалы и власть : Избранные политические статьи, выступления и интервью. 

Москва: Праксис, 195 
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життя. Це трансфігуративні простори, що принципово не можуть бути налаштовані у лінійну 

послідовність, вони можуть розривати або накопичувати час, функціонувати у ролі трансгресії 

культурних змін. Найбільш активно це поняття розвивається Е. Сойя, що створює концепцію 

«гетеротопології». У цьому понятті М. Фуко намагався позбутись утопії в архітектурі і культурі, зробити 

їх не тоталітарними, постколоніальними: «Люди мріяли про машини звільнення. Але машин свободи 

не існує за визначенням. Це не значить, що здійснення свободи не залежить від розподілу простору, але 

функціонувати такі проєкти можуть лише там, де є сходження між свободою і простором», принципово 

важливо для Фуко те, що структура речей не може бути запорукою свободи: «Свобода – це те, що повинно 

здійснюватись – гарантією свободи є сама свобода»1. Концепт гетеротопії дозволяє відмовитись від 

традиційних бінарних опозицій – дискурсивного – недискурсивного, приватного – публічного, 

колоніального – свободного, синонімом гетеротопії стає також поняття «третього простору» (thirdspace) 

(Х.К. Бхабха), що поширено саме у постколоніальних дослідженнях. 

Існує, нарешті, третє вживання терміну «дискурс», пов’язане насамперед з іменем німецького 

філософа і соціального теоретика Ю. Габермаса та його проєктом модерну. У цьому розумінні 

«дискурсом» називається особливий ідеальний вид комунікації, який здійснюється в ситуації 

максимально можливого усунення від наявної соціальної реальності, традицій та авторитету з метою 

критичного обговорення та обґрунтування поглядів і дій учасників комунікації, це певний дискурс 

раціональності. Ю. Габермас наступним чином висловлює свою думку щодо сучасного функціонування 

дискурсу як комунікативної дії: «Дискурс – це та форма спілкування, котра не пов’язана з контекстом 

досвіду і діяльності і структура котрого запевняє нас: взяття у дужки, обґрунтованість тверджень, 

рекомендація чи попередження є особливими предметами дискусії, учасники, теми і ступінь активності 

не обмежуються, за винятком тих моментів, які мають безпосередній стосунок до перевірки 

обґрунтованості обговорюваних тверджень, немає кращої сили, ніж обґрунтований аргумент, будь-які 

інші мотиви, крім прагнення сумісного пошуку істини, виключені»2. 

Будь-який дискурс являє собою деяку єдність сенсу, тематики і стилю, що спрямовані 

на досягнення певного комунікативного завдання, в нашому випадку постколоніальний дискурс 

в українській культурі насамперед такою метою має заявити про цілісність і складність української 

культури, побудову нової культури більш високого ґатунку, деконструкцію комплексів колоніальної 

залежності та меншовартості. Феноменолог і соціолог Н. Луман вважає комунікацію та вираження 

суспільства, окремих представників суспільства, через дискурс повноцінною дією, що має соціальне, 

конструктивне спрямування, оскільки комунікація є «певною історично конкретною поточною, 

залежною від контексту подією»3. 

Тематична смислова єдність є одним з визначальних елементів структури дискурсу, що 

забезпечують його стабільність. Аналізуючи, наприклад, мистецький дискурс, ми можемо виділити 

у ньому «архітектуру», «театр» чи «літературу». Оскільки певні національні настрої довгий час 

не могли проявитись у публічному просторі, то саме література серед видів мистецтв у першу чергу 

в українській культурі стала полем постколоніальних дискурсів та випробувань національної ідеї, 

тому більше уваги, вже традиційно слідуючи за теоретиком постколоніалізму, літературознавцем 

Е. Саїдом, ми приділяємо українській літературі. 

Суттєві етичні зміни відбуваються при становленні сучасного інформаційного суспільства, 

цінності такого суспільства також часто називають постмодерністськими, це призводить не тільки 

до релятивізації моралі, але і постанні багатьох етичних парадигм, більшість з яких враховує цінність 

особистості. З’являються ряд праць, які говорять про зміни аксіологічних параметрів сучасного 

інформаційного суспільства4, зростання ролі особистості та свободи, зокрема після Революції 

Гідності 2014 року5. 

 
1 Фуко, М. (2006). Интеллектуалы и власть : Избранные политические статьи, выступления и интервью. 

Москва: Праксис, 223-224. 
2 Habermas, J. (1979). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 107-108. 
3 Луман, Н. (2004). Общество как социальная система. Москва: Логос, 70. 
4 Dzeban, O., Aleksandrova, O., Vinnikova, N. (2019). Axiological portrait of information society. Схід, 5 (163), 13-19. 

DOI: 10.21847/1728-9343.2019.5(163).182436 ; Dodonova, V., Dodonov, R. (2020). Transformation of social values 

during a pandemic and problems of global solidarity. Схід, 3 (167), 21-26. DOI: 10.21847/1728-9343.2020.3(167).206757. 
5 Averianova, N., Voropaieva, T. (2020). Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After 

the Revolution of Dignity (2014 – 2019). Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 7, 45-71.  
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Автори О. Дзебань, О. Александрова, Н. Вінникова намагаються дати цілісний аксіологічний 

портрет сучасного інформаційного суспільства, збільшення ролі особистості у ньому, підкреслення ролі 

особистості у новому культурному просторі1. Ця проблематика стосується зміни світоглядного поля 

особистості, що під впливом постмодерної інформаційної культури прямує до постійної творчості та 

комунікації, в чому проявляється як нові можливості, так і долання несвободи радянських і частково 

пострадянських суспільств, особливо важливо простежити це на рівні формування нових ціннісних 

орієнтирів, де поняття свободи громадянського суспільства та самовираження особистості стають 

ключовими, зокрема автори використовують поняття «інфосоціогенезу», де соціальна затребуваність 

свободи призводить як до емансипації людини, так і до її віртуалізації, що породжує віртуальні патерни 

культури2. Додонова, Додонов справедливо відмічають, що на сучасний інтелектуальний дискурс 

суттєво впливають обставини останніх культурних подій, пов’язаних з реакцією на пандемію, 

що не могло бути врахованим культурою модерну3. 

Тут постмодерн постає добою переосмислення усіх цінностей і модерну, і постмодерну, 

ставлячи по-новому проблеми глобальної солідарності та звільнення націй та особистостей. 

Постматеріальні цінності починають сприйматись як осердя сучасної постковідної особистості, 

відбуваються аксіологічні зміни, які стверджують цінність екологічності, зручності, товариськості, 

нова особистість у своєму саморозвитку враховує природне право і особистісну відповідальність 

перед усім людством, толерантність та повагу до усього людства. 

Відкриття особистості в сучасній Україні здійснюється завдяки Революції Гідності, ці аспекти 

становлення нового постколоніального дискурсу національної ідентичності та місця в ньому 

особистості досліджується у працях Аверьянової, Воропаєвої4. Зокрема Аверьянова, Воропаєва 

звертають увагу на концепцію індивідуалізованого суспільства Зигмунда Баумана, де саме 

ідентичність та особистість відкривають основні риси і проблеми сучасного культурного життя5, 

сучасне суспільство парадоксально поєднує індивіда (особистість) та соціальну тканину (соціально-

культурне буття). Аверьянова, Воропаєва застосовують трансдисциплінарний дискурс щодо сучасної 

ситуації зростання ролі особистої у добу після Революції Гідності. Також ними використані концепції 

нової української особистості К. Кислюка та Тараса Кузьо. Як зазначено у методології праць 

Аверьянової, Воропаєвої «Евристичний потенціал використання транс дисциплінарних 

дослідницьких стратегій у вивченні трансформацій колективної ідентичності після Революції 

Гідності полягає у тому, що вони дозволяють: 1) встановити зв’язок між різними формами 

колективної ідентичності громадян; 2) сприяти оптимальному розумінню специфіки і динаміки 

процесів ідентифікації на кількох рівнях дійсності одночасно, перетинаючи межі конкретних 

дисциплін; 3) створити універсальну картину досліджуваного об’єкта»6. 

Висновки. 1. Саме апеляція до спільної для імперії і колонії історичної пам’яті, поруч 

з заохоченням інфантилізації свідомості представників (пост)колоніальної спільноти є дієвим 

засобом гібридної війни імперії проти незалежності колишньої колонії. В художньому просторі 

літератури та публіцистики ми можемо побачити, як імперське може певним чином узурпувати та 

паразитувати на особистих спогадах героїв про власне минуле. На нашу думку, в сучасній українській 

літературі та публіцистиці представлений саме постколоніальний, а не деколоніальний дискурс. 

Постколоніальний дискурс засновується на втіленні нових владних наративів в українській 

літературі, аналіз якої можна проводити за традиційною постколоніальною методологією Е. Саїда та 

М. Павлишина, враховуючи нові мистецькі та політичні реалії. 

2. Дієвим засобом постколоніального звільнення в текстах постколоніального та 

деколоніального напрямку постає особиста відповідальність кожного члена постколоніальної 

національної спільноти, чітка ціннісна ієрархія в суспільстві, яка високо ставить цінність 

 
1 Dzeban, O., Aleksandrova, O., Vinnikova, N. (2019). Axiological portrait of information society. Схід, 5 (163), 13-19. 

DOI: 10.21847/1728-9343.2019.5(163).182436. 
2 Там само, 14. 
3 Dodonova, V., Dodonov, R. (2020). Transformation of social values during a pandemic and problems of global solidarity. 

Схід, 3 (167), 25. DOI: 10.21847/1728-9343.2020.3(167).206757. 
4 Averianova, N., Voropaieva, T. (2020). Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After 

the Revolution of Dignity (2014-2019). Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 7, 45-71. 
5 Бауман, З. (2002). Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 176. 
6 Averianova, N., Voropaieva, T. (2020). Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After 

the Revolution of Dignity (2014-2019). Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 7, 55. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 70 

державності та національної окремішності для колишньої колонії,  в той час як відмова від такої 

відповідальності, хаотизація та розмитість сенсів породжує певну пустку, яка небезпечна 

деструктивними соціальними явищами. 

3. У модерній парадигмі особистість імпліцитно містить антитезу душевного та тілесного 

начала, незмінності, а отже вічності, та розвитку як певної адаптації людини до зовнішніх обставин 

соціально-культурного буття, освіта та виховання виступають головними засобами долання 

колоніальної травми, постання різних логік історично-культурного процесу, відмінних 

від імперської логіки. 

4. Постмодерн замінює це протиріччя контроверзою або діалектикою особистості як незмінної, 

довершеної і одночасно постійно зростаючою під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, 

застосування понять саморозвитку та самоосвіти особистості сприяє діалектичному розумінню самої 

особистості, що поліфункціональна і не може бути вписана лише в одну філософську парадигму, 

як прагне це зробити модерн та колоніальний дискурс. 

5. На основі представленої аргументації зроблено висновок щодо освіти, громадського єднання 

та саморозвитку як ключових стратегій філософських постколоніальних дискурсів у доланні 

тоталітарної колоніальної культурної травми. 

6. Тому провідними тенденціями розвитку національної системи освіти як основи 

формування національної ідентичності мають бути: орієнтація освіти на гуманістичні цінності 

світової, національної і професійної культури, перенесення акценту  з викладацької діяльності 

педагога на пізнавальну діяльність студента, на формування творчої методики його самонавчання 

та самоактуалізації, в тому числі й навчально-пізнавальної діяльності, перехід від традиційних, 

інформативних, монологічних методів і форм навчання до діалогічних, технологізація навчання; 

цілеспрямоване впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, орієнтація 

на людський вимір в освітній діяльності. Кожний представник громадянського суспільства 

має бути всебічно розвиненою особистістю, що вміє відстоювати свою точку зору та свободу 

своєї держави. 
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LANGUAGE AND THINKING: RECEPTIONS  
OF THE LINGUISTIC TURN  
IN THE EPISTEMOLOGY OF W. R. BION 

Надія Бевз, к. філософ. н. 
Ольга Олійнік, к. соц. ком. н. 
Інна Деревянко 
Харківська державна академія культури, Україна 

МОВА ТА МИСЛЕННЯ:  
РЕЦЕПЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ  

В ГНОСЕОЛОГІЇ В. Р. БІОНА 

The article is dedicated the theory of dynamics of W.R. Bion’s groups. The theory is analyzed from 
the point of view of its perspectives for further research in the field of philosophy of language. 
This research, in turn, are able to shed light on the multiplicity of meanings of concepts and 
statements, the emergence of language and its further development, the pragmatics of speech. 
The experience of using language and studying the peculiarities of the functioning of the human 
psyche shows that to up-to-date the full essence of language has not been determined. Among 
the factors that can affect the creation of the meaning of the word, we can consider the emotional 
state of a human and his desire to achieve a certain result from the act of communication. The use 
of psychoanalysis in the study and interpretation of the speech essence can help us to understand 
better the speech pragmatics. The usage of Kleinean school methodology is considered to be an 
interesting and under-studied aspect. The concept of "projective identification" by M. Klein, 
rethought by W.R. Bion, was analyzed. This allowed a new look at the functions of language and 
its structure as well as finding out its implications for understanding communication. The aim of 
the article is to update the epistemological W. R. Bion’s ideas, who proposed a new approach to 
the nature of thinking, which, in its turn, influenced the philosophy of language. This requires 
analyzing W. R. Bion’s views on the significance language functioning and his studying of the 
"transformation of thinking", considering the potential of ideas in the field of phycology of groups 
to study the social factor of language functioning and determining the specifics of W. R. Bion’s 
views on the role of language in human’s mental and social life. 
Keywords: epistemology, thinking, psychoanalysis, philosophy of language, W.R. Bion. 

Постановка проблеми. Сутність мови була і залишається актуальним питанням, якому 

присвячується багато філософських, культурологічних, лінгвістичних досліджень. Зрозуміло, що воно 

виходить за межі однієї конкретної науки, а шляхи його вирішення потрібно шукати 
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у міждисциплінарних підходах. Дослідники, які займаються філософією мови, пропонують доволі 

протилежні позиції щодо мови, від трактування мислення як мови в русі до погляду, що суб’єктний 

автономний розум людини познає смисли, закладені в мові. Прагматика мови, досвід її використання та 

дослідження особливостей функціонування людської психіки вказують на те, що жодна з цих позицій 

не відображає повною мірою сутності мови. Не можна стверджувати, що сенс будь-якого слова є 

виключно словниковим, бо він завжди існує в контексті, який задається певними речами. Серед 

факторів, які можуть впливати на створення сенсу слова, ми можемо назвати емоційний стан людини та 

її прагнення досягти певного результату від акту комунікації. Використання психоаналізу при вивченні 

та трактуванні сутності мови здатне допомогти нам більш глибоко зрозуміти прагматику мовлення. 

Формулювання мети та завдань дослідження. Необхідність долучити психоаналіз до пізнання 

сутності мови частково досліджувалось в контексті доробків Зигмунда Фрейда та Жака Лакана, але 

цікавим і малодослідженим аспектом є використання методології кляйнеанської школи. Метою нашої 

статті є актуалізація гносеологічних ідей В. Р. Біона, який запропонував новий погляд на природу 

мислення, що, у свою чергу, вплинуло і на філософію мови. Це вимагає аналізу поглядів Біона 

на функціональне значення мови та його вчення про «трансформації мислення», розгляду потенціалу 

ідей в галузі психології груп для дослідження соціального фактору функціонування мови та 

визначення специфіки поглядів В. Р. Біона на роль мови в психічному та соціальному житті людини. 

Аналіз публікацій, новизна та актуальність теми. Спроби дослідити феномен мови 

інструментарієм психоаналізу здійснювали З. Фрейд, С. Айзек, Дж. Райвері, Ж. Лакан та ін. 

Гносеологічні концепції В. Р. Біона – Л. Грінберг, Д. Сімінгтон, Н. Сімінгтон, І. Романов, 

В. Літвинський. 

Виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів дослідження. Виокремлення 

«реального», «символічного» та «уявного» Жаком Лаканом – це один з найбільш симптоматичних 

концептів, якщо ми почнемо розглядати історію філософії мови. Сферою мови на думку французького 

філософа є реєстр «символічного», яке тісно пов’язане з Супер-Его людини. Якщо дивитися через цю 

призму, то мова є штучним утворенням на природному тілі – тілі, що пристрасно жадає (уявне) 

та мужньо пізнає (реальне). 

Місце «третього зайвого» – традиційне місце мови в філософських та антропологічних 

дослідженнях. Це спонукало дослідників розглядати мову в контексті її внутрішньої структури, 

чіткості репрезентації реального світу речей, або ж як елемент соціального світу. Ця помилка нагадує 

той підхід до філософського на наукового пізнання, який викривав Іммануїл Кант в «Критиці чистого 

розуму» – ми пропонуємо ноуменальні твердження про «річ в собі», ще не приклавши зусиль для 

пізнання речі на феноменальному рівні, речі як чогось, що стало наявне нашій свідомості. Спочатку 

потрібно зрозуміти, яким чином людська психіка отримує доступ до оперування мовою. Лише після 

цього ми отримуємо можливість більш детально розглянути мову як автономну структуру, що «існує» 

в об’єктивному інтерсуб’єктивному світі. Майже відсутніми були спроби дослідити ланцюг «мова-

мислення» в межах його функціонування як психічного процесу. 

Психоаналітичний підхід до мови цікавий своїм наполегливим пошуком «прото-мови», 

«довербальних комунікативних практик», які вже вміщують в собі паростки майбутніх лінгвістичних 

систем. «В якомусь сенсі для мене є перевагою те, – писав Вілфред Біон, – що мені відомо, що я 

не знаю італійської мови, бо я думаю, що вас може ввести в оману думка, що ви знаєте італійську. Нам 

здається, що пацієнти говорять французькою, англійською чи італійською, але те, що ми бажаємо 

почути від них – це не якась з цих мов. Мені важко сказати, на якій мови ми повинні слухати; 

найближчою, до якої я можу дійти, є та мова, яку Фрейд назвав би несвідомим»1. 

Ще дослідження З. Фройда продемонстрували: мова охоплює суттєві простори людської 

психіки, і це не лише свідомість. З несвідомого до нас також відгукуються уламки природних мов. 

Це має прояви в обмовках, мовленні в сомнамбулічному стані. Однак, прислухання до несвідомого – 

це комплексна практика, яка включає до себе увагу до промов, жестів, перепадів поведінки та інш. 

Безпосередньо конструюючу роль мова має в тій частині психіки, де діє принцип реальності, та, 

власне, сили свідомості2. 

Психоаналітики, серед яких і сам В. Р. Біон, застерігають від прирівнювання свідомого 

до істинного. Істотний зміст мовленнєвих актів часто є утаєним, а зміст поверхневий – хибним. Помилка 

 
1 Bion, W.R. (2005). The Italian Seminars. London: Karnac Books, 31. 
2 Там само.  
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в мові є наслідком навіть не помилки мислення, це симптом, що вказує нам на принципову сутність мов 

та мислення. Ця сутність полягає в тім, що мова слугує не лише коректному відображенню фізичної та 

внутрішньої психічної реальності – вона потрібна також і для утаєння внутрішнього світу людини, її 

знання та думок. Так, В. Р. Біон пише: “Інколи функція мовлення полягає в тім, щоб повідомляти про 

переживання іншому; інколи – в тім, щоб повідомляти невірно. Інколи мета полягає в тім, 

щоб отримувати доступ до гарного настрою та заперечувати поганий настрій1. Також: “Часто забувають, 

що дар мовлення, який так широко використовують, був розроблений як для роз’яснення та передачі 

думки, так і для утаєння думки завдяки симуляції та брехні”23 

Дорівнювання промовлених речей брехні – сюжет, який отримав велику поширеність 

в художній творчості. Однак, В. Р. Біон не використовує це для дискредитації смислового насичення 

мови. У брехні є мотивація, «вторинні цілі», яких намагається досягти суб’єкт, але сам цього нерідко 

не розуміє. Поєднання мотивації та «вторинних цілей», які спираються на глибоку особистісну 

біографічну людини – це і є смисл тверджень. В цьому сенсі В. Р. Біона можна вважати прагматиком 

від світу психоаналізу та філософії мови. І в цьому полягає особливість його позиції, на відміну 

від класичної прагматичної філософії мови. 

Головні принципи теорії мислення британського психоаналітика базуються на твердженні, що 

мислення не дається людині від народження. Від самого початку є здатність реагувати на подразнення, 

відчувати. Відчувати, але не усвідомлювати те, що ти щось відчуваєш. Роль мислення для немовляти 

відіграє Інший, наприклад, мати, що доглядає за дитиною та інтерпретує її бажання, які сама дитина 

навіть ще не навчилась розуміти та осмислювати. Згідно з поглядами Біона, у нормі спостереження 

за вдалими діями Іншого, якому вдається розуміти нас без мови, дозволяє сформувати в дитині 

власний апарат мислення. 

Якщо цього не відбувається, і в Іншого не виходить зрозуміти дитину «без слів», то мислення 

формується з дефектами. Ті чи інші дефекти характерні для будь-якої людської психіки, і вони завжди 

відображаються в мові. 

Навчання та зростання суб’єкта, що мислить, відбувається внаслідок засвоєння досвіду, 

осмислення того, що раніше за нього осмислював Інший. Процес закріплення здатності мислення 

утримуватися на найскладніших формах В. Р. Біон називав «трансформацією». Ця концепція є 

логічним продовженням кантіанського «повноліття». Психіка людини отримує здатність 

витримувати все більше фрустрації та занепокоєння. В результаті змінюється форма та зміст 

мовлення. Розуміння цього розширює герменевтичні можливості людини. Тож, Вільфред Руперт 

Біон не вважає мислення чимось статичним. Для нього є характерним зростання до більш складних 

форм і, відповідно, регресу до форм елементарних. Ми розглянемо особливості функціонування 

мови на кожній з цих форм. Всі вони згадуються в “Grid” (таблиця, решітка, сітка) В. Р. Біона. 

Характерною рисою біонівської гносеології є опис тривалого шляху, який проходить досвід до того, 

як оформиться у формі повноцінної думки. Спочатку будь-який досвід переживається 

на соматичному рівні. Далеко не весь цей досвід взагалі доходить до свідомості та мислення – 

велика кількість «прото-думок» не використовується безпосередньо, створює скоріш загальний 

настрій та самопочуття людини. Ці соматичні переживання, які не встигають потрапити 

до свідомості та, навіть, несвідомого, В. Р. Біон називає β-елементами. Цитуючі самого автора: 

«Матеріал може бути довербальним, оскільки індивід, який прагне вербалізувати його, немає 

достатнього переживання матеріала, щоб спостерігати постійне поєднання»4. 

Ці неінтегровані в психічний апарат елементи не здатні отримати вираження в мові. 

Їх відчувають виключно соматично. Їх можна лише «евакуювати» (за термінологією Біона) в іншу 

людину, наполягаючи на її участі в поборенні тривожності суб’єкта. Психіку, яка стає об’єктом, в який 

евакуюють β-елементи, В. Р. Біон називає «контейнером». 

Це загальні принципи того, чим є β-елементи. Нас же більше цікавить відношення, яке вони 

здатні мати до мови. Тут можна виокремити два аспекти. По-перше, доросла людина з хоча б 

мінімально сформованим мисленням звикає вступати в комунікацію завдяки мові. Однак, певну 

частку психіки все ще можуть займати «неосмислені переживання». Вони проявляються в мові 

 
1 Бион У. Р. (2010). Внимание и интерпретация. Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, 23. 
2 Там само, 25-26. 
3 Там само. 
4 Там само, 36. 
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частими повтореннями певних слів чи висловів, частим використанням вигуків. Розуміння цього надає 

новий інструментарій для герменевтичної роботи з текстами. По-друге, дуже складну мовленнєву 

структуру мають містичні, релігійні, футуристичні твори, мистецтво в жанрі театру абсурду, тощо. 

Філософія мови, яка звертається до мистецтвознавства та герменевтики, може використовувати це 

біонівське поняття в своїх дослідженнях. 

В процесі спостереження за батьками, які осмислюють досвід дитини, в психіці формується 

певний апарат, що запускає безперервний процес мислення. Цей апарат і його діяльність В. Р. Біон 

умовно називає «α-функцією». Ймовірно, вона є результатом інтеграції батьківських образів, вона 

приймає досвід і трансформує його. Якщо трансформація виявилась вдалою, в психіці з’являються  

α-елементи. 

Будь-які форми мови (під питанням вигуки) стають можливими завдяки роботі α-функції. Вона 

обумовлює виникнення та підтримання потоку мислення, в якому й втілюються мовні практики. 

Психоаналітик Л. Грінберг пише стосовно цього: «Завдяки альфа-функції, малюк виводить зі своїх 

перших емоційних переживань моделі та поняття, які він буде використовувати в якості гіпотез 

у контактах з внутрішньою та зовнішньою реальністю. В процесі постійної еволюційної взаємодії 

в нього виникнуть концепції, поняття, словник і мова, які зроблять можливим усілякий розвиток та 

використання»1. 

Альфа-функція не породжує якийсь конкретний тип мовлення. Вона є передумовою існування 

мовленнєвих практик як таких, робить мову живою та продукує смисли, які відрізняються від 

простого базового жаху та потреби знайти для нього контейнер. Коли альфа-функція працює, вона 

непомітна, та її не потрібно помічати. Але при аналітиці будь-якого мовленнєвого матеріалу потрібно 

вміти помічати, коли вона починає працювати некоректно. 

Коли мислення отримує структурність під впливом роботи α-функції, рівень тривожності 

в психіці стрімко знижується. Людина відчуває менше потреби в евакуації психічних елементів, та 

занурюється в нарцисичний світ сновидних думок. Сам по собі цей рівень є візуально-фантазійним, 

тому також ще не має прямого відношення до мови, однак, тут вже є нюанси. Доречною буде гіпотеза 

про тісний зв’язок ієрогліфічного, символічного письма з сновидними думками. Безпосередній вплив 

сновидні думки мають на міфотворчість, екстатичну «мову поезії». Якщо згадувати біонівську 

концепцію «груп базових установок», то висновок буде протилежний. Більша частина повсякденної 

комунікації людей базується саме на сновидній мові. Мова сприймається скоріше як дія, а не як форма 

мислення. Цитуючи Л. Грінберга: «Інша риса пов’язана з використанням мови. В групі базового 

допущення мова не розвивається як спосіб мислення, але використовується як форма дії. Можна 

сказати, що це мова, яка не має свого комунікативного свойства – свойства, яке залежить 

від формування та використання символів»2. 

На рівнях розвитку думки, які ми розібрали раніше, ще немає мови як такої. Пізніше вони 

грають важливу функцію в створенні та підтримці мовного потоку, визначенні наративів, 

формулюванні «гострих» висловів та виникненні наративів. Однак, повноцінно мова створюється 

лише тоді, коли психіка дитини отримує можливість формулювати концепції. Стосовно цього Грінберг 

пише: «Правда необхідна для розумового розвитку. Без правди психічний апарат не буде розвиватися 

та загине від голоду. Мати з мріями відчуває правду почуттів своєї дитини та повертає їх в формі, яку 

можливо витримати. Дитина відкриває для себе, що її мати є цілісним об’єктом і це відкриття зв’язку 

та конфронтації є віхою в її психічній еволюції, в набутті мови та в здатності спілкуватись»3. 

Спочатку, на думку В. Р. Біона, виникає здатність мислити «пре-концепції». Це базове почуття 

для допитливості та прагнення пізнавати оточуючу реальність та свій внутрішній світ.  

Пре-концепція – це ще не слово, але саме відчуття, що все повинно отримати своє ім’я. Відчуття того, 

що чогось немає поруч, тому тимчасовий замінник цьому потрібно зробити в своїй психіці. 

Пре-концепція зустрічається з реальним об’єктом, якого воно стосувалося, та, фактично, стає 

підтвердженою гіпотезою. Це дозволяє відокремити один від одного «мову-мислення» та «реальні 

речі та дії». Суб’єкт одночасно відчуває відокремленість «світу мови» від реального світу та здатність 

досягти кореляції. В програмній статті «Теорія мислення» В. Р. Біон пише про це: “Важлива функція 

комунікації – досягнути кореляції. Тоді як комунікація – це все ще приватна функція, концепція, думки 

та їх вербалізація потрібні для сприяння одного набору чуттєвих даних з іншими. Якщо поєднані 

 
1 Гринберг, Л. (2007). Введение в работы Биона. Москва: Когито-Центр. 
2 Там само, 17. 
3 Там само, 67. 
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набори даних гармонійно поєднані один з одним, переживається почуття істини, і бажано, щоб це 

відчуття отримало вираження в висловлюванні, що аналогічно істино-функціональному 

висловлюванню. Нездатність здійснити це поєднання чуттєвих даних, викликає у пацієнта психічний 

стан немічності, як якщо б нестача істини була схожа на нестачу їжі”1. Глибина формуючої мислення 

сили, яка з’являється після зустрічі пре-концепції з реальним об’єктом, добре виражена у відомому 

вислові Л. Вітгенштейна: «Я сиджу в саду з філософом; вказуючи на дерево поруч з нами, він знову і 

знову повторює: «Я знаю, що це – дерево». Приходить хтось третій та чує його, а я йому говорю: 

«Ця людина не божевільна: просто ми філософствуємо»2. 

Найбільш складні форми мислення – це явище, яке вкрай зрідка зустрічається в повсякденності. 

«Мова науки» є не просто окремим дискурсом – це принципово інша мова з точки зору психічного 

стану людини, яка говорить. 

Вона потребує розвинутої здатності витримувати фрустрацію. Тобто В. Р. Біон наближається 

до поглядів емпіріокритицистів (Е. Мах, Р. Авенаріус) – мінімалістична мова визнається еталоном 

мови. Рух розвитку мови як структури відбувається магістраллю «від абстрактного 

до конкретного». 

Окремим моментом є вплив групової динаміки на формування мови та окремих локальних 

дискурсів. Сновидні думки дійсно є рушійною силою спілкування в «групах базового допущення». 

Яскравий приклад такої групи – будь-які люди зі спільною повсякденністю. Їхнє спільне буття 

пов’язане з великою кількістю взаємних залежностей та претензій, заздрощів, ненависті та любові. 

Психічний зв’язок формується поступово, коли «група базового допущення» поступово 

перетворюється в «робочу групу» задля спроб знайти компроміси та домогтися комфортного та 

емоційно-задовільного спільного буття. 

Біон пише: «Я чув висловлювання про те, що «мова» групи, що орієнтована на основні 

передумови, відрізняється примітивністю. Вважаю, що це хибне твердження. Я думаю, що воно 

не примітивне, а девальвоване (обезцінене). 

Заміть використання мови в якості метода мислення, група використовує живу мову в модусі дії. 

Цей спрощений спосіб комунікації не має нічого спільного з вітальністю примітивної чи архаїчної 

мови»3. 

Для Біона мова є не лише засобом комунікації, але й маркером психо-соціального стану групи. 

Чим більше група здатна зробити спілкування процесом спільного мислення, тим більше 

характеристики мови та локального дискурсу наближаються до конкретного від абстрактного стану. 

Висновки. Дослідження В. Р. Біона були революційними для психоаналізу, психіатрії, 

гносеології тощо. Однак, сфера використання його ідей та методу не обмежується переліченими 

дисциплінами. Теорія мислення британського психоаналітика може ефективно використовуватися 

в філософських дослідженнях мови. Вони здатні пролити світло на питання множинності смислів 

понять та тверджень, співвідношення «те що було сказано (дія/вчинок) – той, хто сказав (актор)», 

виникнення мови та її подальший розвиток, прагматики мовлення. 

Теорія мислення В. Р. Біона базується на концепції «проективної ідентифікації» М. Кляйн, і 

навіть уточнює її наслідки для розуміння комунікації. Будь-який інтерсуб’єктивний комунікативний 

акт одночасно слугує двум цілям: (а) евакуація бета-елементів з психіки людини, що говорить; 

(б) спроба знайти порозуміння в спільному життєвому світі. Мовленнєві акти дорослої людини 

зі сталою психікою наближають до другої мети. Однак, жага до евакуації та контейнерування 

залишається, впливає на зміст мовленнєвих сигналів та їх форму. Присутність бета-елементів добре 

демонструється наявністю вигуків та нав’язливих повторів. Психіка розвивається завдяки 

поступовому збільшенню «афективної толерантності», тобто завдяки здатності людини витримувати 

фрустрацію. Це впливає на індивідуальну здатність говорити, писати тексти та взагалі 

використовувати мову в якості інструменту мислення. Мова ж як соціальний конструкт розвивається 

переважно з рівня «сновидних думок», бо більшість повсякденної комунікації відбувається в «групах 

базових допущень». Розвиток та збагачення лексиконів природніх мов можна пов’язати з колективним 

психічним розвитком окремих націй. Базовий для розвитку мовлення рівень думок за складністю – 

 
1 Литвинова, А.В., Харитонова, А.Н. (ред.) (2008). Идеи У. Р. Биона в современной психоаналитической практике. 

Сборник научных трудов. Материалы Международной психоаналитической конференции. 13-14 декабря 2008 г. 

Москва: Русское психоаналитическое общество, 172. 
2 Витгенштейн, Л. (1991). О достоверности. Вопросы философии, 2, 98. 
3 Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups and Other Papers. London: Tavistock, 148. 
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це рівень сновидних думок, пре-концепцій, концепцій та понять. Більш елементарні форми наближені 

до візуально-фантазійного сприйняття, більш складні – до мислення цифрами, наприклад, 

алгебраїчними розрахунками. 

Переосмислення В. Р. Біоном концепції «проективної ідентифікації» (М. Кляйн) дозволило по-

новому подивитися на функції мови та її структуру. Зміст слова/речення/тексту/промови може мати 

різні смисли, і це не завжди буде залежати виключно від контексту – в самій психічній реальності 

людини, що промовляє, закладені різні “вторинні цілі”. У випадках з регресивним психічним апаратом 

зміст і форма будуть визначатися жагою до невідкладного евакуювання неусвідомлених почуттів. При 

умові розвитку та росту психічного апарата – почуттям вдячності та намаганням трансформувати 

тривожність близької людини, співбесідника. Прямі чи непрямі зв’язки з мовою є у кожного рівня 

«складності тверджень» з таблиці британського психоаналітика. Навіть соматичні бета-елементи 

здатні проявляти себе в мовленні, та безпосередньо впливати на її смислове та емоційне наповнення. 

Однак найбільш важливими, «мовоутворюючими» є сновидні думки, пре-концепції, концепції та 

поняття. Корисними для філософії мови є й інші дослідження В. Р. Біона: концепти «елементів 

психоаналізу», «трансформацій мислення», «вертексу», «мови досягнень», психоаналітична 

методологія аналізу групової поведінки. 
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THE HISTORICAL SYNTAX  

OF PHILOSOPHICAL LOGIC 

This article analyzes the historical development of the philosophical logic syntax from the 
standpoint of the unity of historical and logical methods. According to this perspective, there are 
three types of logical syntax: the elementary subject-predicate, the modified definitive-
specificative, and the standard propositional-functional. These types are generalized in the 
grammatical and mathematical styles of logical syntax. The main attention is paid to two scientific 
revolutions in elementary subject-predicate syntax, which led to the emergence of modified 
definitive-specific and standard propositional-functional syntaxes and created the syntactic 
conditions for the development of contemporary philosophical logic. The specifics of 
contemporary philosophical logic and the methodological possibilities of its application to 
philosophical discourse are studied. 
The article aims to reevaluate the undeservedly forgotten systems of philosophical logic 
of the continental tradition, created by such prominent representatives as Aristotle, G.W.F. Hegel, 
and E. Husserl, and to actualize these logics in the context of contemporary philosophical culture. 
The potential of the above-mentioned logics is not fully involved in the philosophical discourse 
of modernity, primarily because they primarily used an imperfect elementary subject-predicate 
syntax and modified definitive-specificative syntax as its slightly improved version. Both syntaxes 
have one thing in common: the grammatical style of sentence structure. Nevertheless, they also 
have one common flaw – a high dependence on grammar formalism. As a result, the interaction 
between these syntaxes and Frege’s standard propositional-functional syntax is impossible, because 
the latter is based on mathematical formalism, which operates on the philosophical logic of the 
analytic tradition. The article substantiates the way to solve this problem by constructing a modified 
subject-predicate syntax of contemporary philosophical logic. This syntax provides information 
interaction between Aristotle’s elementary subject-predicate syntax, and Frege’s standard 
propositional-functional syntax based on Hegel’s modified definitive-specificative syntax. 
The proposed solution to this problem can create new opportunities for complementarity and 
mutual enrichment between the philosophical logic of continental and analytical traditions. The 
theoretical basis for the construction and study of contemporary philosophical logic is a functional 
analysis of contemporary symbolic logic, which improves the grammatical analysis of traditional 
formal logic. Functional-grammatical analysis is a way to rehabilitate the philosophical logic of the 
continental tradition. The novelty of this paper lies in the substantiation of the modified subject-
predicate syntax of contemporary philosophical logic. It makes it possible to establish a dialogue 
between continental and analytical traditions, which is designed to promote the further 
development of philosophy. 
Keywords: philosophical logic, logical syntax, modified subject-predicate syntax, definitive 
specification, scientific revolutions. 

Communicative approach to the History of Philosophy 

The history of philosophy is a complex discipline. It traces several main areas, including the history of 

philosophical concepts, the history of philosophical theories, the history of philosophical systems, the history 

of philosophical personalities, etc. From the point of view of the philosophy of the humanities, the history of 

philosophy is primarily the history of philosophical theories. The latter describes and explains the internal 

logical development of philosophical theories. Since philosophy itself is characterized by internal pluralism 

of concepts, theories, and systems, one of the most adequate approaches to constructing a theory of its 

historical-philosophical process can be considered a communicative approach that sufficiently takes 
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into account the interaction of internal and external aspects. The latter is understood as the logical and 

cultural-historical contexts of the development of philosophical theories. 

From this perspective, the history of philosophical theory can be understood as historical and 

philosophical communication – the informational interaction between modern philosophical theories and 

concepts and the philosophical heritage of the past. This topic is one of the most important for the modern 

methodology of historical-philosophical reflection, and it is widely represented in methodological concepts 

such as M. Bakhtin’s dialogic1, V. Bibler’s logic of the beginning of logic2, W. Wrzosek’s methodology of 

cultural attribution and translation3, R. Koselleck’s history of concepts4, etc. Taking into account the work 

of the above mentioned researchers, the article substantiates a new understanding of the methodology 

of historical-philosophical analysis, based on the principle of unity of the history of philosophy and 

philosophical logic as two communicative systems. In this case, the history of philosophy is interpreted 

as a communicative interaction between studied and investigating philosophical cultures and philosophical 

logic as a communicative interaction between the philosophical logic of the continental tradition (Aristotle, 

I. Kant, G. Hegel, and E. Husserl) and philosophical logic of the analytic tradition based on G. Frege’s logical 

principles. In such a unity of historical-philosophical and philosophical-logical communicative systems, 

logical-methodological communication serves as a prerequisite and basis for historical-philosophical 

communication. However, the communicative potential of traditional philosophical logic has not yet been 

fully revealed. This circumstance significantly complicates effective and heuristically fruitful historical-

philosophical communication. The following chapters outline some new ways of solving this complex 

and important problem. 

In modern philosophy, philosophical logic is understood as the use of methods of symbolic logic for 

the analysis of philosophical concepts and problems5. For example, according to B. Russell, philosophical 

logic is the program of finding logical forms. The form, according to the British philosopher, is not another 

constituent (of propositions), but the way the constituents are put together6. The theory of logical forms 

in the context of philosophical logic is also developed by Mark Sainsbury, who distinguished between 

linguistic and philosophical understandings of logical form7. Moreover, according to A. Schumann, 

philosophical logic “embodies the general direction of logical research, firstly focused on clarifying the 

semantic basis of the formal logic theories and, secondly, on the use of these theories to explicate worldview 

concepts and analyze some philosophical topics”8. Such an interpretation of the essence of philosophical logic 

can be conditionally called traditional philosophical logic because it dominates in modern philosophical 

discourse. However, it should be noted that the traditional understanding of philosophical logic focuses 

primarily on the philosophical tradition of analytical philosophy. Related to this is the dogmatic position in 

philosophical logic, according to which there can be only one of three historical types of logical syntax: 

Aristotle’s elementary subject-predicate syntax, Hegel’s modified definitive-specific syntax, or Frege’s 

standard propositional-functional syntax. In this approach, only one of three logical systems has privileged 

access to the truth and can adequately express it9. In the history of philosophy, Aristotle’s elementary subject-

predicate syntax was monopolized by Thomistic philosophy; Hegel’s inverted definitive-specific syntax in 

his materialist version was adopted by Marxist philosophy; and G. Frege’s standard propositional-functional 

syntax became an instrument of analytic philosophy. 

In modern discourse, Aristotle’s philosophical logic is called metaphysical logic, Kant’s philosophical 

logic is called transcendental logic10, Hegel’s philosophical logic is called dialectical logic, and Husserl’s 

 
1 Бахтин, М. М. (1979). Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство. 
2 Библер, В. С. (1990). От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. 

Москва: Политиздат. 
3 Wrzosek, W. (1995). Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław: Fundacja 

na rzecz Nauki Polskiej. 
4 Koselleck, R. (2002). The Practice of Conceptual History Timing History, Spacing Concepts. Palo Alto, Calirofnia: 

Standford University Press. 
5 Карпенко, А. С. (2003). Современные исследования в философской логике. Вопросы философии, 9, 54-75. 
6 Russell, B. (1914). Our Knowledge of the External World: As a Field for Scientific Method in Philosophy. London: 

George Allen and Unwin, 42-69. 
7 Sainsbury, M. (2000). Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic. Malden, Massachusetts: Wiley-Blackwell. 
8 Шуман, А. Н. (2001). Философская логика: Истоки и эволюция. Минск: Экономпресс. 
9 Гнатюк, Я. С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 56. 
10 Кант, И. (2006). Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появится как наука; Религия 

в пределах только разума; Логика. Пособие к лекциям. Санкт-Петербург: Наука. 
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philosophical logic is called phenomenological logic. The outlined perspective on the development 

of philosophical logic is a prerequisite for building a new philosophical logic. Consequently, contemporary 

philosophical logic is the logic of the continental tradition of philosophy, modernized on the basis 

of a functional analysis of the logic of the analytic tradition. In this way, the philosophical logic of both 

traditions interacts with each other and complements each other. 

First of all, philosophical logic is the syntax of the language of philosophy, and philosophy itself 

as philosophical logic is a syntactic analysis of the language of philosophy. Historically, the syntax 

of traditional philosophical logic is only Frege’s standard propositional-functional syntax. Instead, the syntax 

of contemporary philosophical logic contains as many as three types that emerged in the development of 

logical theory: Aristotle’s elementary subject-predicate syntax, Hegel’s modified definitive-specificative 

syntax, and Frege’s standard propositional-functional syntax. 

The Aristotelian Syntax 

Aristotle’s syntax consists of a model of an assertion of an elementary subject-predicate structure and 

rules of its construction. The basic concepts of this model are subject and predicate, and the way to combine 

them into coherent statements is grammatical subject-dependent predication. The subject is the part of the 

sentence or clause about which something is being said, while the predicate says something about the subject. 

The grammar-dependent subject is the attribution of the predicate as the dependent variable to the subject as 

an independent variable. 

In a sentence, the subject is called the logical or grammatical subject, and the predicate is called the 

logical or grammatical predicate. Therefore, the model of assertion of an elementary subject-predicate 

structure is also called an elementary grammatical form. This is the sentence structure of Aristotle’s 

elementary subject-predicate syntax. It is formed by determining the grammar-dependent relationship 

between the logical subject and the logical predicate. The assertion of the language of elementary subject-

predicate syntax is a formal analog of the narrative two-syllable sentence of the natural language, where the 

grammatical center is expressed by the subject and predicate or their groups. Moreover, according to Phil 

Corkum, “Aristotle neither explicitly nor consistently distinguishes the surface syntax of natural language 

utterances and the underlying semantics of such utterances”1. 

In the elementary grammatical form, a subject and a predicate receive a communicative status. 

The communicative function of the subject is to determine the amount of new knowledge that needs to be 

substantiated. Conversely, the communicative function of the predicate is to determine the amount of known 

knowledge, where the truth is already substantiated. The combination of subject and predicate into a coherent 

statement is understood as a communicative interaction between something new, unexplained, and something 

known and unproblematic. This is the communicative meaning of constructing a statement of an elementary 

subject-predicate structure2. 

The Hegelian Syntax 

Hegel’s inverted definitive-specific syntax consists of a model of assertion of inverted definitive-

specific structure and rules of its construction. The basic concepts of this model are definitively specified 

subject and predicate, and the way to combine them into a single statement is grammatical subject-dependent 

predication. Definitively specified subject and predicate are subject and predicate terms defined as general, 

special or singular. Grammatically subject-dependent predication is the attribution of the predicate as the 

dependent variable to the subject as an independent variable, and conversely, the attribution of the subject as 

the dependent variable to the predicate as an independent variable. In contrast to the grammar-dependent 

subject, which has the form “subject is predicate”, grammatically subject and predicate-dependent predication 

has the form “subject is predicate, predicate is subject”. For example, Hegel justified the transition from 

formal-logical to dialectical terminology by its rewriting and creating a new dictionary. According to R. 

Rorty, Hegel’s dialectical method is not an argumentative procedure or a way of unifying subject and object, 

but simply a literary skill at producing surprising gestalt switches by making smooth, rapid transitions from 

one terminology to another3. 

The model of assertion of inverted definitive-specificative structure is built by ascending from 

the abstract to the concrete, transitioning from subject and predicate terms as common names to general, 

special and singular as general, partial and singular names by means of definitive specification. The latter is 

the result of the development of the concept of definition. If the definition is based on the category of identity 

 
1 Corkum, P. (2015). Aristotle on Predication. European Journal of Philosophy, 23 (3), 794. 
2 Гнатюк, Я. С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 127. 
3 Rorty, R. (1989). Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 78. 
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of definiendum and definiens, then the definitive specification is based on the identity of definiendum and 

definiens, transition from one to another, and specification of the left part of the definition in its right part. 

The definitive specification is a sentence of Hegeł’s language of definitive-specific syntax, where subject and 

predicate are definiendum, and the general, special and singular are definiens. It serves as a means 

of transferring information about communicative status traits from definiendum to definiens. 

The communicative function of the subject and the predicate as a definiendum and a definiens in the definitive 

specification is to determine the relationship between them by correlating the general, special, and singular 

and the succession of their logical and factual content. The logical content coincides with the logical form, 

and the factual content with the content of the logical form. 

The Fregean Syntax 

Frege was critical of Aristotle’s elementary subject-predicate syntax, which was closely related 

to the grammar-based natural language. He noted that “instead of blindly following grammar, the logician 

must see his task as freeing himself from the shackles of language”1. However, he remarked, “in fact, our 

logic books сontinue to draw into it all that does not belong to logic, for example, ‘subject’ and ‘predicate’”2. 

According to Frege, “the grammatical concepts of subject and predicate do not matter for logic”3. That is why 

Frege proposed to replace the grammatical categories of subject and predicate with mathematical categories 

of argument and function and replacing elementary subject-predicate syntax with standard propositional-

functional syntax. 

The latter consists of a model of assertion of the standard propositional-functional structure and 

the rules of its construction. The initial concepts of this model are the propositional function and functionally 

term-dependent predication. The propositional function is understood as a concept, operation, and statement. 

According to M. Popovych, “what is called a concept in traditional logic is defined as a predicate in symbolic 

logic”4. That’s why logical operation is also a propositional function: „function is an action (operation) that 

indicates one and only object, which is the meaning of this object”5. The propositional function as a logical 

operation compares with certain objects or their сomplexes as arguments of a function one and only one 

element of a set of values – truth or false, which are the values of the function. 

The propositional function can also be defined as an assertion that refers to a certain property of an 

object or the relationship between objects on the condition of their uncertainty. For M. Dummet, Frege 

emphasized that “(…) every predicate and functional expression is everywhere defined by saying that it must 

be determinate, for every concept, whether, for any given object, that object falls under it or not (…)”6. 

In Frege’s logic, the propositional function has the status of a logical conjunction (true-truth function), 

and in his predicates logic it can have the status of a predicate or quantifier (object-truth function). The logical 

conjunction as the true-truth function appears as a kind of propositional function, which compares the truth-

true value of the argument with the truth value of the function. A predicate or quantifier as an object-truth 

function is a kind of propositional function that compares a truth value with certain objects or their complexes. 

In this case, the domain of a function is a set of objects, and the range of a function is a set of truth values. 

The argument of the predicate is a term, and the argument of the quantifier is a predicate. Their common 

value is аn assertion that expresses judgments with the truth or false values. 

Functionally, term-dependent predication is considered to be a clearly defined relationship between 

the names of objects as part of an assertion and their truth values. In Frege’s predicate logic, the subject of 

traditional logic is generalized into the notion of a term, and the predicate into the notion of a predicatore. 

The term is a verbal expression that names individual objects. The main logical function of the term is to play 

the role of a logical subject in judgment. In turn, the logical subject itself serves as a reference or connection 

between the object and its name. A predicatore is a verbal expression that represents properties or relations 

but does not name them. The main logical function of the predicatore is to play the role of a logical predicate 

in a judgment. In turn, the logical predicate describes the properties of objects or relations between them. 

In Frege’s predicate logic, the term and the predicator acquire a communicative status. The 

communicative function of the term as a subject constant is to denote the objects of a particular subject 

 
1 Фреге, Г. (2000). Логика и логическая семантика. Сборник трудов, Москва: Аспект Пресс, 300. 
2 Там само, 319. 
3 Там само, 318. 
4 Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Києво-Могилянська академія, 40. 
5 Там само. 
6 Dummet, M. (1973). Frege: Philosophy of Language, New York, Evanston, San Francisco: Harper & Row, 

Publishers, 647. 
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domain by a proper name. The communicative function of the predicatore is to reflect the proper names of 

the objects as parts of an assertion on a set of truth values that contains two elements: true and false. Its 

inclusion in the coherent statement is interpreted as a communicative interaction between the function’s 

domain and range. Due to this interaction, it is possible to calculate the truth values of the statements. Therein 

lies the communicative meaning of constructing a statement of a standard propositional-functional structure. 

Three Paradigms of Logic and Syntactic Revolutions 

Within the framework of philosophical logic, one can distinguish naturalistic, transcendental, and analytic 

historical paradigms1. The basic theory of the naturalistic paradigm of logic is Aristotle’s elementary subject-

predicate syntax, based on biological analogy and natural language. This syntax considers human reasoning as 

logical organisms and, using natural language, describes their types by analogy with animal species and 

the forms of their organs2. The basic theory of the transcendental paradigm is Hegel’s inverted definitive-

specificative syntax. There is a similarity between Hegel’s and Aristotle’s syntaxes. The first of them is also 

based on biological analogy and natural language and considers human reasoning as some logical organisms. 

However, it describes their types by analogy with the species of plants that grow, reproduce, and genetically 

transmit information about themselves. The basic theory of the analytic paradigm is Frege’s standard 

propositional-functional syntax, based on physical analogy and formalized language. It considers human 

reasoning as logical substances and describes their types by analogy with the types of molecules composed of 

a combination of atoms, which are associated with complex and simple assertions using formal language3. 

Hegel’s inverted definitive-specificative syntax and Frege’s standard propositional-functional syntax 

arose as a result of two scientific revolutions in Aristotle’s elementary subject-predicate syntax. The first of 

them was made by Hegel. Instead of Aristotle’s imperfect syntax, where the subject and predicate are indefinite 

common names, he uses the self-constructed inverted definitive-specificative syntax based on the understanding 

of the assertion of the elementary subject-predicative structure as a definitive specification. According to Hegel, 

the assertion of an elementary subject-predicate structure is a definitive-specific assertion, where the definitive 

subject as a definiendum is identified with the definitive predicate as a definiens and, in the process of this 

identification, moves from the term position to the predicate position. In his opinion, “the subject is the 

predicate – this is what is expressed in the judgment”, in other words, “in each judgment, the position ‘the 

singular is the general’ or ‘the subject is the predicate’ is expressed (for example, ‘God is the Absolute 

Spirit’)”4,5. The German thinker noted that the subject and the predicate are only common names that need to 

be concretized: “as names, they are something indefinite, something that has yet to be defined and therefore it 

is no more than a name”6. Hegel understood the definitive specification of subject and predicate as a procedure 

of ascent from the abstract to the concrete. In this process, the subject and the predicate, expressed by common 

names, acquire the status of general, special, and singular, which are expressed by common, partial, and singular 

names. Hegel’s scientific revolution in Aristotle’s elementary subject-predicate syntax completed the transition 

from the naturalistic to the transcendental paradigm of logic. 

The second scientific revolution in Aristotle’s elementary subject-predicate syntax was carried out by 

G. Frege. He preferred to imitate not a grammatical but a mathematical style and proposed to replace the 

grammatical perspective, which involves constructing left-to-right sentences, with the mathematical right-to-

left perspective. Frege believed that his proposal to replace the grammatical categories of subject and 

predicate with the mathematical categories of argument and function would be accepted by the scientific 

community. Furthermore, he predicted that „the replacement of the concepts of subject and predicate by the 

concepts of function and argument would eventually be recognized”7. Therefore, Frege’s scientific revolution 

in Aristotle’s elementary subject-predicate syntax initiated the transition from the naturalistic to the analytic 

paradigm of logic. 

Despite terminological differences in formulation, Hegel’s and Frege’s scientific revolutions proposed 

quite similar solutions to the problem of the uncertainty of Aristotle’s subject and predicate terms. Hegel 

understood Aristotle’s subject and predicate terms as indefinite concepts8. According to Frege, 

 
1 Шуман, А. Н. (2001). Философская логика: Истоки и эволюция. Минск: Экономпресс, 7. 
2 Гнатюк, Я. С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 262. 
3 Там само, 263. 
4 Гегель, Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук. Наука логики. Москва: Мысль, 350. 
5 Гегель, Г. (1999). Наука логики. Москва: Мысль, 707. 
6 Там само, 701. 
7 Фреге, Г. (2000). Логика и логическая семантика. Сборник трудов. Москва: Аспект Пресс, 67. 
8 Гегель, Г. (1999). Наука логики. Москва: Мысль, 701. 
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the propositional function, which generalizes Aristotle’s subject and predicate, is also an indefinite concept1. 

Using the method of ascent from the abstract to the concrete, Hegel definitively specified subject and 

predicate terms as general, special, and singular. Frege also used substitution semantics to replace subject 

variables with subject constants. Therefore, Hegel’s method of ascent from the abstract to the concrete and 

Frege’s substitutive semantics are very comparable. Although both of them use different methods, they solve 

the same problem: define indefinite concepts. 

Grammatical and Mathematical Styles 

Taking into account the above-mentioned features, elementary subject-predicate, inverted definitive-

specificative, and standard propositional-functional historical types of logical syntax can be generalized 

in grammatical and mathematical styles. The first of them can be called the Aristotelian style, and the second – 

Fregean style. The first functions in the context of elementary subject-predicate and inverted definitive-

specificative types of logical syntax, and it is common to both of them. Aristotle, Kant, Hegel, or Husserl 

imitated the grammatical style of logical syntax in the statement construction of an elementary subject-

predicative structure. They combined the grammatical subject as a logical subject and the grammatical predicate 

as a logical predicate into the statement of the elementary subject-predicative structure, which is expressed by 

a two-part declarative sentence by means of the grammatical sentence construction technique. 

The mathematical style functions only in the context of standard propositional-functional syntax. 

Applying the mathematical statement construction technique of a standard propositional-functional structure, 

Frege combined a term as a logical subject and a predicate as a propositional function into a coherent 

statement, which is expressed by a formula in the propositional logic or as a term and formula in the predicate 

logic. Therefore, the historical syntax of philosophical logic includes elementary subject-predicate, inverted 

definitive-specificative, and standard propositional-functional types, or grammatical and mathematical styles 

of logical syntax. 

Modernized Models of Contemporary Philosophical Logic 

The syntactic construction of the theory of contemporary philosophical logic can be carried out 

by two successive definitive specifications: the elementary grammatical form as a propositional function and 

the propositional function as a modified grammatical form. If the elementary grammatical form is an elementary 

subject-predicate syntax statement, and the propositional function is a standard propositional-functional syntax 

statement, then the modified grammatical form is a modified subject-predicative syntax statement. In this 

syntax, simple subjects and predicate terms acquire the new status of the propositional function, retaining the 

old status of the elementary grammatical form in the character of complex subjective and predicate terms, whose 

extended structure contains the propositional function included in the elementary grammatical form. This is 

how the modified subject-predicate syntax of contemporary philosophical logic is formed. 

Modified subject-predicate syntax consists of a model of assertion of a modified subject-predicate 

structure and rules for its construction. This model is formed in the process of attributing a complex predicate 

term with the status of a logical predicate as a propositional function to a complex subjective term with the 

status of a logical subject as a subject term by imitating the mixed grammatical and mathematical style of 

logical syntax. 

Aristotle’s assertion of metaphysical logic as the logic of transcendent metaphysics, Husserl’s 

phenomenological logic as the logic of immanent metaphysics and Hegel’s dialectical logic as the logic of 

procedural metaphysics can be represented in a modified form by means of contemporary philosophical logic. 

The upgraded models of the above-mentioned logic can be outlined as follows. There are three types of 

statements in Aristotle’s modernized model of metaphysical logic: substantial-essential, substantial-

qualitative, and substantial-quantitative. In a substantial-essential statement, the place of a simple subjective 

term is taken by the first substance (individual thing or separate beingness), and the place of a simple predicate 

term is taken by the second substance (species or genus). It is represented by the scheme “S(r) – P(s)”, which 

reads as follows: “The function of a simple subject (S) is performed by the first substance (r), and the function 

of a simple predicate (P) is performed by the second substance (s)”. For example, “Here it is (S(r)) is a horse 

(P(s))”. In this case, the predicate of the substance is attributed to the individual. 

In a substantial-qualitative statement, the place of a simple subjective term is taken by the first substance 

(concrete individual), and the place of the simple predicate term is taken by quality. It is represented by the scheme 

“S(r) – P(a)”, which reads as follows: “The function of a simple subject (S) is performed by the first substance (r), 

 
1 Розин, В. М. (2014). Логика и методология: От «Аналитик» Аристотеля к «Логико-философскому трактату» 

Л. Витгенштейна. Москва: ЛЕНАНД, 134. 
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and the function of a simple predicate (P) is performed by quality (a)”. For example, “This rose (S(r)) is red (P(a))”. 

In such circumstances, the predicate of quality is attributed to the individual thing. 
In a substantial-quantitative statement, the place of a simple subjective term is taken by the first 

substance (individual essence), and the place of a simple predicate term is taken by quantity. It is represented 
by the scheme “S(r) – P(c)”, which reads as follows: “The function of a simple subject (S) is performed by 
the first substance (r), and the function of a simple predicate (P) is performed by quantity (c)”. For example, 
“This tree (S(r)) is high”. In this situation, the predicate of quantity is attributed to the individual thing. 

In Husserl’s modernized model of phenomenological logic, it is possible to distinguish between 
statements of finite and infinite type. In a finite statement, a simple subject term is related to a finite set of 
simple predicate terms. It is represented by the scheme “S(f) – P(e)”, which reads as follows: “The function 
of a simple subject (S) is performed by phenomenon (f), the function of a simple predicate (P) is performed 
by eidos (e)”. For example, “Cold air (S(f)) is refreshing (P(e))”. It can also be represented by another scheme 
“S(f) – P1(e1) – P2(e2)”, which reads: “The function of a simple subject (S) is performed by a phenomenon 
(f), the function of the first simple predicate (P1) is performed by the first eidos (e1), the function of the second 
simple predicate (P2) is performed by the second eidos (e2)”. For example, “Fresh air (S(f)) refreshes (P1(e1)), 
invigorates (P2(e2))”. 

In an infinite statement, a simple subject term is related to an infinite number of simple predicate terms. 
It is represented by the scheme “S(f) – P(e) – ∞”, which reads as follows: “The function of a simple subject 
(S) is performed by phenomenon (f), the function of a simple predicate (P) is performed by eidos (e), etc. 
(∞)”. For example, “Fresh air (S(f)) is refreshing (P(e)), etc. (∞)”. It can also be represented by another 
scheme “S(f) – P1(e1) – P2(e2) – ∞”, which reads: “The function of a simple subject (S) is performed by a 
phenomenon (f), the function of the first simple predicate (P1) is the first eidos (e1), the function of the second 
simple redicate (P2) is performed by the second eidos (e2), etc. (∞)”. For example, “Fresh air (S(f)) refreshes 
(P1(e1)), invigorates (P2(e2)), etc. (∞)”1. According to Husserl, the essence of predicative synthesis is the 
active implementation of the synthetic transition from “S” to “p”, the active implementation of the unity of 
identity between “S” and “p”2. 

Husserl’s traditional model of phenomenological logic is based on the unity of logic, ontology, 
phenomenology, and epistemology3. Accordingly, the world in his logic appears as a totality of individual 
objects, which have certain properties and relations. However, for W. Smith, “(…) what we count as an object 
is not only what can have properties and relations (ontology), but also what can be represented semantically 
in language (logic), and can be represented intentionally in experience (phenomenology), and can be 
represented with evidence in experiential knowledge or judgment (epistemology)”4. Therefore, there is an 
inseparable unity of these four aspects, which is also inherent in the proposed modernized model of 
phenomenological logic. 

There are three types of statements in Hegel’s modernized model of dialectical logic: general-special, 
general-singular, and special-singular. A simple subject is a general in a general-special statement, and 
a simple predicate is a special. It is represented by the scheme “S (z) – P (y)”, which says: “The function of 
a simple subject (S) is performed by the general (z), the function of a simple predicate (P) is performed by 
the special (y)”. For example, “A plant (S(z)) is a flower (P(y))”. In a general-singular statement, a simple 
subject is a general, and a simple predicate is a singular. It is represented by scheme “S(z) – P(x)”, which 
reads: “The function of a simple subject (S) is performed by the general (z), the function of a simple predicate 
(P) is performed by the unit (x)”. For example, “A plant (S(z)) is a rose (P(x))”. In a singular statement, 
a simple subject is a special, and a simple predicate is a singular. It is represented by scheme: “S(y) – P(x)”, 
which reads as follows: “The function of a simple subject (S) is performed by a singular (y), the function 
of a simple predicate (P) is performed by a singular (x)”. For example, “A flower (S(y)) is a rose (P(x))”5. 

Definitive Specification 

Definitive specification plays a major role in the syntactic construction of contemporary philosophical 
logic theory. However, the definitive specification of subject and predicate terms cannot be understood 
as a simple combination of traditional and modern approaches to reasoning analysis. The definitive specification 

 
1 Гнатюк, Я. С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 49. 
2 Гусерль, Э. (2000). Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук 

и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия 

как строгая наука. Минск: Харвест, Москва: АСТ. 
3 Гусерль, Е. (2009). Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки. Київ: ППС-2002. 
4 Smith, D. W. (2003). „Pure” logic, ontology, and phenomenology. Revue internationale de philosophie, 244. 
5 Гнатюк, Я.С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 65. 
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is not so much a combination of definition and definition as a transition from one to another or a translation 
of terms of one logical syntax into the language of another logical syntax. In this context, it should be noted that 
Hegel substantiated the direct definitive specification of subject and predicate terms in the form of dialectical 
categories such as general, special, and singular. With this approach, we must keep in mind two sets of terms: 
“subject – predicate” and “general – special – singular”, as well as the relations between them. Due to the high 
probability of assuming logical errors, the efficiency of this approach is quite low. 

However, contemporary philosophical logic is based on the double indirect definitive specification of 
subject and predicate terms. In the first definitive specification, subject and predicate terms are identified 
with the propositional function and become the term and predicatore as the logical subject and logical 
predicate. In the second definitive specification, these terms acquire the status of complex subjects and 
predicates, which in generalized form contain both the term and the predicatore and a “substance – quality – 
quantity”, or “intention – phenomenon – eidos”, or “general – special – singular”. Hegel would hardly agree 
with such an approach to the understanding of the definitive specification. According to Badiou, Hegel would 
reject the notion of a variable, which he considered vague and unacceptable1. As is known, a function is 
considered to be the relation between an independent variable as an argument of the function and the 
dependent variable as the value of the function. It follows from Hegel’s logical concept of the variable that 
the functional analysis of the assertion of the language of elementary subject-predicate syntax is 
inappropriate. Hegel would also disagree with the notion of a definitive specification based on variables. 
Therefore, the concept of indirect definitive specification not only continues the tradition of dialectical 
analysis of the conceptual structure of Hegel’s philosophical theory but also marks a separation from it. 

In the process of statement construction of the modified subject-predicate structure, contemporary 
philosophical logic employs complex subjective and predicate terms. There is an informational interaction 
between them. On the one hand, the essence of this communication lies in the sequential translation of 
meanings of simple subject and predicate concepts of the subject-predicate syntax into the standard 
propositional-functional syntax (concepts of term and predicatore) and, on the other hand, in the translation 
of meanings of term and predicatore into complex subject and predicate concepts of the modified subject-
predicate syntax. 

Contemporary philosophical logic, because of the indirect definitive specification, allows for the use 
of two opposing predicates to describe the paradoxical historical development of philosophical thought 
as well as the simultaneous existence of radically different philosophical concepts, theories, and systems. 
Taking into account the principle of unity of the history of philosophy and philosophical logic, modern 
philosophical logic can be effectively used in the practice of historical and philosophical research, 
in the construction of historical-philosophical theories and in its syntax analysis. 

Application of Contemporary Philosophical Logic 

Contemporary philosophical logic is a formal-informal logic. It has a formal syntax and an informal 
semantics. Formal syntax is a modified subject-predicate syntax, and informal semantics is a substitute 
semantics of philosophical categories. Applying the rules of substitution of subject variables in complex 
subjective and predicate terms, it is possible to substitute such historical-philosophical categories as Hegel’s 
cultural formation2, Deleuze’s plan of immanence3 or Lakatos’ internal history4, as well as to construct new 
statements in the language of historical-philosophical theory. 

Examples of such statements include the following: 1) formational-formational statements: “S (f) – 
P (f)”. For example: “Ancient philosophy precedes the philosophy of the Enlightenment”; 2) formational-
immanent statements: “S(f) – P(i)”. E.g.: “Ancient philosophy is Eidetics”; 3) formational-reconstructive 
statements: “S(f) – P(r)”. E.g.: “Ancient philosophy is the categorical understanding of the reality”; 
4) immanent-immanent statements: “S (i) – P (i)”. E.g.: “Eidetics precedes Criticism”; 5) immanent-
formational statements: “S (i) – P (f)”. E.g.: “Criticism is the project of modern philosophy”; 6) immanent-
reconstructive statements: “S (i) – P (r)”. E.g.: “Phenomenology applies phenomenological reduction”; 
7) reconstructively-reconstructive statements: “S (r) – P (r)”. E.g.: “Continental philosophy coexists 
with analytic philosophy”; 8) reconstructively-formational statements: “S (r) – P (f)”. 
E.g.: “Analytic philosophy is the philosophy of modernity”; 9) reconstructively-immanent statements: 
“S (r) – P (i)”. E.g.: “Continental philosophy appeared at the same time as Criticism”. 

 
1 Бадью, А. (2009). Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики.  

Київ: Ника-Центр, 109. 
2 Гегель, Г. (1992). Феноменология духа. Санкт-Петербург: Наука. 
3 Deleuze, G., Guattari, F. (1996). What is Philosophy? New York: Columbia University Press. 
4 Lakatos, I. (1980). The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge: Cambridge University Press. 
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These schemes are syntactic rules for statement construction of a modified subject-predicate structure, 

and the criteria for distinguishing between correctly and incorrectly constructed statements, as well 

as the grounds for removing the latter ones from the historical-philosophical theory. 

A rational reconstruction of the logical and methodological communication that took place 

in Aristotelian Metaphysics can be an example of using contemporary philosophical logic in historical-

philosophical analysis. In this case, logical and methodological communication is understood 

as an information interaction between Aristotle’s and Pythagorean philosophical theories. Both of them are 

components of the studied culture, while cultural-predicative analysis is an investigating culture that includes 

contemporary philosophical logic and the methodology of historical-philosophical intercultural 

communication. It should be noted that Aristotle’s logic of subject-predicate discourse in cultural-predicative 

analysis is interpreted as the logic of modified subject-predicate discourse, where complex terms are used 

instead of simple subject and predicate terms. Aristotle’s doctrine of the four kinds of causes and principles 

of things’ existence in cultural-predicative analysis is interpreted by means of cultural predication 

as the methodological tool of historical-pilosophical intercultural communication. 

In the process of cultural predication, the language, logic, and methodology of Aristotle’s investigating 

culture are attributed to the Pythagorean studied culture, which is translated into Aristotle’s language of 

investigatin culture and analyzed by means of its logic and methodology. Taking into account the fact that 

Aristotle’s philosophical language is an ontology of metaphysical categories, in the modern sense, its logic 

is the logic of modified subject-predicative discourse, and its methodology is a causal methodology. The key 

Pythagorean concepts can be translated by means of Aristotle’s logic of the modified subject-predicative 

discourse and are presented by three types of statements: substantial-essential, substantial-qualitative and 

substantial-quantitative. By using the categorical analysis, this types of statements can provide a better 

understanding of the ontology of categories in both Aristotle’s investigating culture and studied Pythagorean 

culture. Substantial-essential statements can be represented as follows: 1) “Individual thing (S(r)) is the 

boundary of the body (P(s))”; 2) “Individual thing (S(r)) is the surface of the body (P(s))”; 3) “Individual 

thing (S(r)) is the body lines (P(s))”; 4) “Individual thing (S(r)) is the point of the body (P(s))”. 

Material-qualitative statements can be presented in the following ways: 1) 

“Circle (S(r)) is the most beautiful of the flat figures (P(a))”; 2) “The sphere (S(r)) is the most beautiful 

of the three-dimensional figures (P(a))”. 

Substantive-quantitative statements can be presented in various ways: 1) “The beginning of everything 

(S(r)) is one (P (c))”; 2) Numbers (S(r)) generate points (P(c))”; 3) “Points (S(r)) form lines (P(c))”; 4) “Lines 

(S(r)) form flat figures (P(c))”; 5) “Flat (S(r)) figures form three-dimensional figures (P(c))”. 

The methodological translation of Pythagorean studied culture is carried out by means of Aristotle’s 

causal methodology. This methodology is based on Aristotle’s doctrine on four types of causes: material, 

formal, efficient, and final. Aristotle’s doctrine summarizes the achievements of his philosophical 

predecessors. Therefore, the material cause was studied by the Miletus and Atomistic schools, the formal 

cause by the Pythagoreans and Platonists, the active cause by the school of evolutionism and the Sophists, 

and the final cause by the school of noology and the Athenian school of philosophy. Based on the above, 

from the fact that Pythagorean philosophy of mathematics developed a formal cause, the Pythagorean studied 

culture in methodological terms represents the formal principle thing’s existence. From the Aristotle’s 

investigating culture point of view, Pythagorean studied culture is based on the formal principle 

of the individual thing’s existence. For Aristotle, the form performs several functions: the internal model, 

rationally recognizable structure, control dynamics and final purpose. These values must be taken into 

account in the functional analysis of the formal principles of the studied Pythagorean culture. 

In the history of philosophy, Aristotle’s logic, Hegel’s logic, and Frege’s logic all exist simultaneously. 

However, philosophical logic in the traditional sense is only Fregean logic. Contemporary philosophical logic 

eliminates the discrepancy between the history of philosophy and philosophical logic and balances 

the relationship between them through the establishment of its proportions. It substantiates the communicative 

interaction between historical logics and their syntaxes. As a result, Aristotle’s logic, Hegel’s logic, and Frege’s 

logic get their proper place in the history of philosophy and philosophical logic. 

Conclusions 

Within contemporary philosophical logic, elementary subject-predicate and standard propositional-

functional syntaxes are not synthesized on the basis of inverted definitive-specific syntax. Moreover, 

elementary subject-predicate and inverted definitive-specific syntaxes are not reduced to standard 

propositional-functional syntax. Contemporary philosophical logic does not offer synthesis or reduction, 
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which unify historical types and styles of logical syntax, but communication – the information interaction, 

definitive specification, and conceptual translation. Communicative interaction allows to preserve the 

autonomous status of elementary subject-predicate, inverted definitive-specificative, and standard 

propositional-functional syntaxes and the specifics of their grammatical and mathematical styles. 
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The article is devoted to the history of the creating scientific school of the outstanding botanist 
and plant physiologist Academician Yеvgen P. Votchal (1864–1937). The methodological basis 

of the publication was formed by general scientific, interdisciplinary and special-historical 
research methods: analysis, synthesis, classification, typology, problem-chronological, 

comparative-historical, as well as historiographic and source analysis. In the context of the 
formation of the Ukrainian school of phytophysiologists, the main stages of the biography are 

highlighted; the results of scientific, organizational and pedagogical activities of Y.P. Votchal and 
representatives of his scientific school are shown. The first works of ecological and physiological 

direction in Ukraine, carried out in the botanical laboratory of the Kyiv Polytechnic Institute, are 
analyzed. The number of fundamental, theoretical and applied problems, elaborated by 

representatives of Votchal’s scientific school, is outlined. Among them: drought resistance of 
agricultural crops, ecological and physiological research of photosynthesis, features of plants 

field physiology, studying sugar beet physiology. As a result of the search, the role of Y.P. Votchal 
and his students in the creation of a new ecological direction in plant physiology was 
determined. The sources of the research are monographs, articles, as well as reports of the 

Academy of Sciences of Ukraine and the Kyiv Polytechnic Institute. The relevance of the topic is 
determined by both the lack of a comprehensive study of the activities of Academician Y.P. 

Votchal, and the insufficient reflection in the literature of the scientist ’s scientific heritage, 
which had a significant impact on the development of various branches of botanical science, 

agriculture and industry in Ukraine. 
Keywords: scientific school of plant physiologists, ecological and field physiology of plants, 

drought resistance, selection, physiology of sugar beet. 

Наукова школа завжди була і є важливою формою організації наукової спільноти  – 

цей феномен активно сприяє розвитку різних наукових напрямків та є осередком концентрації 

творчої енергії науковців. В літературних джерелах існує багато визначень поняття «наукова 

школа», адже така форма співробітництва вчених є багатозначною та має різні смислові відтінки. 

Цією тематикою цікавилося багато дослідників: наукознавців, фізиків, економістів, соціологів 

та представників інших наукових галузей. Вагомий внесок в дослідження закономірностей 

формування та розвитку наукових шкіл зробили такі вчені, як Г.М.  Добров1, Д.Д. Зербіно2,  

 
1 Добров, Г. М. (1989). Наука о науке. Киев: Наукова думка, 304. 
2 Зербіно, Д. Д. (2001). Наукова школа: лідери і учні. Львів: Євросвіт, 208. 
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О.А. Копил1, Ю.О. Храмов2 та багато інших. 

Для досягнення мети даного дослідження – ідентифікації та аналізу діяльності наукової школи 

фізіологів рослин, створеної видатним ботаніком, академіком Євгеном Пилиповичем Вотчалом – 

доцільно використовувати універсальну модель наукової школи, розроблену відомим істориком 

науки, професором Юрієм Олексійовичем Храмовим в Інституті досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. В своїх роботах, присвячених історії 

виникнення та функціонування шкіл в науці, Ю.О. Храмов дає визначення «наукової школи», як 

«неформальної творчої спільноти дослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації на чолі 

з науковим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими підходами до розв’язання 

проблеми, стилем роботи й мислення, оригінальністю й новизною ідей і методів реалізації 

дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет і громадське 

визнання в даній галузі знання»3. 

Для виникнення та функціонування такого колективного творчого об’єднання, як наукова 

школа, велике значення має особистість її лідера, вченого, що поєднує в собі талант дослідника і 

педагога. Тут можна ще раз процитувати Ю.А. Храмова: «Вчений, який повною мірою поєднує талант 

дослідника й вчителя, унікальний, бо його значення для науки від цього тільки зростає4. Саме такою 

людиною є постать академіка ВУАН Євгена Пилиповича Вотчала (1864-1937), який був не лише 

видатним вченим – фітофізіологом, винахідником, розробником багатьох фундаментальних і 

прикладних напрямків в науці, сільському господарстві та промисловості, а й блискучим педагогом і 

талановитим організатором. 

В сучасній історіографії досить часто згадується наукова школа українських фізіологів рослин 

Є.П. Вотчала, причому здебільшого в цих працях лише констатується факт її створення5. Аналіз 

джерел дозволив зробити висновок, що найбільш комплексними та змістовними є роботи спеціалістів 

відділу історії та соціології науки і техніки Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, керованого Ю. О. Храмовим, зокрема Г.Г. Костюк6, 

С.П. Рудої7 та інших8. Саме тому сучасне дослідження спадщини видатного ботаніка Є.П. Вотчала є 

актуальним, адже з моменту цих публікацій минуло більше 30 років, впродовж яких відкрився доступ 

до нових документальних джерел, недоступних для істориків в радянські часи. 

Наукова школа Євгена Пилиповича Вотчала почала зароджуватися в перші роки ХХ ст. 

в щойно створеній ботанічній лабораторії Київського політехнічного інституту, яка була на той час 

вже важливою дослідницькою установою. Інтенсифікація розвитку сільського господарства вимагала 

поглибленого дослідження біологічних основ стійкості культурних рослин до несприятливих 

природних та кліматичних факторів, в першу чергу до посухи. Одним з головних засобів боротьби 

з наслідками посухи стає створення на основі фізіологічного сортовивчення нових сортів 

сільськогосподарських культур. В цей період, коли увага більшості науковців була зосереджена 

 
1 Копил, О. А. (1998). Історико-науковий аналіз формування і розвитку науково-конструкторської школи 

М. К. Янгеля : дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Київ: Центр досліджень 

науково-техніного потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, 167. 
2 Храмов, Ю. А. (1982). Школы в науке. Вопросы истории естествознания и техники, 3, 54-67; Храмов, Ю. А. 

(1986). Научный лидер и его характерные черты (на материалах истории физики). Науковедение и информатика, 

27, 81-91; Храмов, Ю. А. (1987). Научные школы в физике. Киев: Наукова думка, 400; Храмов, Ю. А. (1988). 

Роль научных школ в перестройке советской науки. Исторические традиции и опыт развития отечественной 

науки и техники: ЦИПИН АН УССР. Киев: Наукова думка, 3-5; Храмов, Ю. А. (1991). История формирования 

и развития физических школ на Украине. Киев: Феникс, 216; Храмов, Ю. О. (2001). Наукові школи: статус, 

умови виникнення та функціонування. Наука та наукознавство, 4, 10-12. 
3 Храмов, Ю. О. (2008). Наукові школи в НАН України. Наука та наукознавство, 4, 122-133. 
4 Там само, 123. 
5 Вергунов, В. А., Григорюк, І. П., Лютова, Т. І. (2005). Євген Пилипович Вотчал – засновник української школи 

фізіологів рослин і ботаніків. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2, 171-178; Григорюк, І. П. (2014). 

Євген Пилипович Вотчал – засновник наукової школи фізіологів рослин і ботаніків. Біоресурси і 

природокористування, 6 (5-6), 197-202. 
6 Костюк, Г. Г. (1990). К истории становления украинской фитофизиологической школы Е.Ф. Вотчала. 

Очерки истории естествознания и техники, 38, 61-65. 
7 Рудая, С. П. (1984). Киевский политехнический институт. Развитие биологии на Украине. Киев: Наукова 

думка, 1, 136-140. 
8 Вотчал-Словачевська, В. Є., Костюк, Г. Г. (1991). Євген Пилипович Вотчал. Київ: Наукова думка, 148. 
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переважно на умовах мінерального живлення, в фізіології рослин почав створюватися новий, 

екологічний напрямок, який спирався на поглиблене вивчення впливу зовнішніх умов на хід 

фізіологічних процесів рослини. Є.П. Вотчал одним з перших почав розвивати цю прогресивну 

галузь – саме в її контексті Євген Пилипович знайшов власний науковий підхід до розв’язання 

проблеми посухостійкості; виховав чисельний колектив фахівців та скерував роботу своєї ботанічної 

лабораторії на дослідження фізіології самої рослини в природних умовах. 

Етап становлення наукової школи фізіологів рослин Є.П. Вотчала пов’язаний з найбільш 

видатними її представниками – В’ячеславом Рафаїловичем Заленським (1875-1923) та Володимиром 

Володимировичем Колкуновим (1866-1937). 

Закінчивши у 1897 р. Казанський університет, В.Р. Заленський з 1899 р. почав працювати під 

керівництвом Є.П. Вотчала асистентом в ботанічній лабораторії КПІ – саме цей, київський період 

життя вченого, що тривав до 1914 р., визначив напрям його подальшого творчого шляху. Вже 

в 1904 р. В.Р. Заленський виконав магістерську дисертацію, де зробив кількісний аналіз анатомії 

листків, локалізованих на різних ярусах однієї рослини. В результаті численних дослідів було 

встановлено закономірність, яка суперечила тогочасним уявленням провідних західноєвропейських 

вчених – розташовані на верхньому ярусі листки мають більш ксероморфну будову. Пізніше, 

у 1926 р. ця закономірність дістала назву закону Заленського. Окрім анатомічних відмінностей, 

на різних ярусах рослини В.Р. Заленський зафіксував зміни біохімічних ознак та фізіологічних 

процесів. Так, вперше було виявлено зростання осмотичного тиску в клітинах верхніх листків 

порівняно з нижніми (1911, 1918). Також варто зазначити, що у науковій школі Є.П. Вотчала велике 

значення надавалося кількісно-анатомічному методу, започаткованому В’ячеславом Рафаїловичем 

Заленським – ця методика набула широкого використання не лише у селекції, а й загалом 

у екологічній фізіології рослин1. 

Інший учень Є.П. Вотчала, Володимир Володимирович Колкунов, вступив 

на сільськогосподарське відділення КПІ у 1899 р. Ще будучи студентом Євгена Пилиповича, він 

замислився над пошуком нових методів боротьби з посухами та виконав важливе анатомо-

фізіологічне дослідження злаків різного ступеня посухостійкості, в результаті якого було виявлено, 

що ксерофільність культурних рослин, окрім економної транспірації, характеризується ще й високим 

рівнем асиміляції. В своїх роботах В.В. Колкунов вперше став використовувати числові вирази 

кількості та величини окремих анатомічних ознак рослини – анатомічні коефіцієнти. Спираючись 

на виявлений в процесі досліджень корелятивний зв’язок кількісних показників анатомічної будови 

листків, В.В. Колкунов сформулював анатомо-фізіологічну теорію посухостійкості (розмір клітин 

визначає ступінь ксерофільності рослини)2. 

Таким чином, роботи, виконані в перші роки ХХ ст. в ботанічній лабораторії Київського 

політехнічного інституту професором Є.П. Вотчалом та його учнями В.Р. Заленським та 

В.В. Колкуновим, стали початковим етапом вирішення в фізіології рослин екологічних завдань та 

визначили напрямок серії подальших експериментальних досліджень. 

Вже на початку 20-х рр. ХХ століття завершується етап формування наукової школи Євгена 

Пилиповича Вотчала, в цей же період в самостійну галузь виділяється екологічна фітофізіологія. 

5 грудня 1921 р. Євгена Пилиповича Вотчала обирають дійсним членом Всеукраїнської академії 

наук (ВУАН) по кафедрі сільськогосподарських культур і лісових рослин ВУАН, яка згодом стає 

одним з найпотужніших українських наукових центрів. Вивчення фізіологічної природи 

посухостійкості важливих сільськогосподарських культур залишається одним  із пріоритетних 

напрямків у роботі колективу наукової школи Є.П. Вотчала. Дослідниками вперше було з’ясовано 

різницю між ксерофільністью та посухостійкістю рослини, причому така стійкість розглядалася як 

сукупність фізіологічних властивостей, взаємопов’язаних з фотосинтезом, диханням і 

транспірацією. Саме представники школи Є.П. Вотчала (А.П. Бутовський, В.В. Колкунов, 

 
1 Вотчал-Словачевська, В. Є., Костюк, Г. Г. (1991). Євген Пилипович Вотчал. Київ: Наукова думка, 97. 
2 Бойко, М. М. (2018). Науково-дослідна, педагогічна та суспільна діяльність професора В.В. Колкунова  

(1866-1939) в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук.  

Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  

ім. Григорія Сковороди», 204; Колкунов, В. В. (1905). К вопросу о выработке выносливых к засухам 

культурных растений. Известия киевского политехнического института, 1, 5 (4), 18-31; Колкунов, В. В. 

(1907). К вопросу о выработке выносливых к засухам культурных растений. Известия киевского 

политехнического института, 2, 1 (7), 1-76. 
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Л.П. Максимчук, І.Д. Мина, А.С. Оканенко, О.О. Табенцький, А.Н. Чебанов, П.Є. Ярошевський та 

ін.) першими стали вирішувати проблеми врожайності сільськогосподарських культур  в контексті 

вивчення єдиного комплексу різних фізіологічних процесів у рослині. У науковий обіг вперше було 

запроваджено поняття патологічного стану фізіологічних функцій: внаслідок порушення водного 

режиму спостерігається розлад фізіологічного балансу (депресія випаровування, зміна стану 

листка, депресія фотосинтезу)1. Є.П. Вотчал та В.В. Колкунов дали визначення посухостійкості 

рослин, у якому основним моментом стало поняття врожайності (так зване агрономічне 

визначення). Вчені дійшли висновку, що посухостійкість сорту зумовлюється його здатністю 

чинити опір асиміляційній депресії, протистояти порушенню збалансованості його фізіологічних 

процесів в умовах спеки та посухи. Роботи Є.П. Вотчала та його учнів, всупереч думці більшості 

фахівців, підтвердили важливу роль транспірації – вивчення цього процесу стало пріоритетним 

питанням у вирішенні проблеми посухостійкості2. Необхідно наголосити, що кінцева мета роботи 

Є.П. Вотчала та його наукової школи полягала, на думку самого вченого, у виробленні конкретних 

практичних пропозицій для селекціонерів; деякі теоретичні та практичні вказівки і зараз широко 

використовуються в селекційній роботі. 

У науковій школі Є.П. Вотчала виховані провідні фахівці у галузі вивчення еколого-

фізіологічних аспектів фотосинтезу. Роботи О.Г. Горбовського, Ф.І. Завгороднього, А.С. Оканенка, 

Х.М. Починка, О.О. Табенцького, І.М. Толмачова, О.М. Кекуха та інших стали першими в цьому 

науковому напрямку. У 1923 р. ними розпочато вивчення денного ходу інтенсивності фотосинтезу 

за умов, найбільш наближених до природних. 

У 1924 р. вперше в країні була розроблена методика, яка давала змогу комплексно досліджувати 

питання фотосинтезу, водного режиму, теплового балансу, дихання за суворого обліку провідних 

геофізичних факторів. Вимірювання проводилися за допомогою складної стаціонарної газометричної 

установки. У 1926 р., після вдосконалення апаратури, експеримент було перенесено у поле. У тому ж, 

1926 р., результати робіт були оприлюднені на Всесоюзному з’їзді ботаніків у Москві. Висновки, 

до яких дійшли дослідники, йшли врозріз із загальноприйнятими на той час в науці: жодного 

жорсткого правила щодо добового перебігу асиміляційних процесів і транспірації не існує. Навіть 

у межах коротких проміжків часу протягом дня в однієї рослини інтенсивний перебіг фотосинтезу 

неодноразово може змінюватися помітною його депресією. Це явище, яке назвали асиміляційною 

депресією, пізніше було підтверджено іншими вченими3. 

Всебічне вивчення фотосинтезу призвело до подальшої деталізації та поглиблення аналізу 

цього явища. Проводилося спектрофотометричне визначення кількості хлорофілу в різних сортах 

цукрових буряків за різних умов (А.С. Оканенко, 1922; П.Є. Ярошевський, 1922; А.М. Братко, 

А.С. Оканенко, 1923), а також вплив його варіацій на інтенсивність фотосинтезу (А.С. Оканенко, 

І.М. Толмачов, О.М. Кекух, 1927), хід транспірації (Ф.І. Завгородній, А.С. Оканенко, 1927), водний 

баланс (А.П. Єрмоленко, І.Д. Мина, А.С. Оканенко, 1927). А.С. Оканенко встановив відсутність 

прямої залежності фотосинтезу від кількості хлорофілу в листках різних сортів цукрових буряків, 

на підставі чого було зроблено важливі для селекції висновки. Особливої уваги заслуговують 

пріоритетні роботи О.О. Табенцького з вивчення анатомії та фізіології зелених пластид в онтогенезі4. 

Дослідження фізіології фотосинтезу знайшли подальший розвиток в колективах Київського та 

Білоцерківського сільськогосподарських інститутів, в яких продовжували свою роботу представники 

наукової школи Є.П. Вотчала. Вже в 1956 р. було створено відділ екології та фізіології фотосинтезу 

в Інституті фізіології рослин, яким керував учень Є.П. Вотчала, видатний науковець, член-

кореспондент НАН України А.С. Оканенко5. 

 
1 Вотчал, Є. П. (1931). Теорія походження неврожаю в умовах посухи та зміни тургору і рухи листків 

як покажчики стану загального комплексного балансу динаміки фізіологічних процесів рослини.  

Журнал біо-ботанічного циклу ВУАН, 7-8, 207-209. 
2 Вотчал, Е. Ф. (1928). Полевая физиология (нормальная и патологическая) и физиологическое сортоизучение 

в селекции. Труды Научного института селекции, 2, 209-236. 
3 Вотчал, Е. Ф. (1926). О явлениях транcпирации утомления. Дневник Всесоюзного съезда ботаников в Москве 

в январе 1926 г. Москва: МГУ, 47-49. 
4 Табенцкий, А. А. (1947). Структура хлорофиллового зерна как показатель жизнеспособности листа. 

Известия АН СССР, 5, 609-633. 
5 Григорюк, І. П. (2014). Аркадій Семенович Оканенко: життя і творчість. Біоресурси і природокористування, 

6 (1-2), 188-194. 
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Ще одним напрямком роботи наукової школи Є.П. Вотчала стали різнобічні дослідження 

з анатомії важливих сільськогосподарських культур, які проводилися з урахуванням їхніх 

функціональних особливостей. В контексті розробки теорії виробничих властивостей цукрових 

буряків, окрім згаданих вище робіт з вивчення фізіологічної природи посухостійкості та фізіології 

фотосинтезу, досліджували цукристість культури та її анатомічну будову. Праці Є.П. Вотчала та його 

учнів – О.Г. Горбовського, О.О. Табенцького та інших – дозволили уточнити уявлення про будову 

кореня буряків, яке мали провідні фізіологи рослин на той час1. Окрім великої кількості робіт 

з вивчення анатомії диких і культурних форм цієї рослини, авторству Олександра Олександровича 

Табенцького належить унікальний ілюстрований «Атлас малюнків з анатомії та фізіології цукрового 

буряку» із пояснювальними написами німецькою, українською та російською мовами2. 

Наукова школа Є.П. Вотчала займалася також вивченням кількісного співвідношення судинної 

системи стебла та листа хлібних злаків в різних фізіологічних станах (1923). Дослідження 

Ю.М. Гарбар показали відсутність листових слідів у стеблах злаків, О.О. Табенцький в ці роки 

завершив вивчення продихів по довжині листової пластинки хлібних злаків. З часом роботи в цьому 

напрямку було розширено – створили відділ з сортознавства та анатомії сільськогосподарських 

рослин (з 1925 р. ним керував О.О. Табенцький). Кафедра фізіології рослин Білоцерківського 

сільськогосподарського інституту, організована в 1934 р. за ініціативи Є.П. Вотчала, стала фактично 

центром цих досліджень. 

У 1931-1933 pр. в Науковому інституті селекції було проведено серію робіт, які мали на меті 

фізіологічне обґрунтування зв’язку між анатомічною структурою цукрових буряків та їхньою 

цукристістю. Детально досліджували динаміку накопичення та переміщення цукрів протягом дня як 

за різних погодних умов, так і в процесі вегетації урожайних і цукристих сортів буряків різного віку, 

тобто вивчення накопичення цукру пов’язували з онто- і філогенезом цієї культури. Проводилися 

хімічні аналізи на загальний вміст цукрів (за методом, розробленим Х.М. Починком) та гістохімічне 

дослідження їхньої топографії. Причому одне з важливих досягнень Є.П. Вотчала полягало в тому, 

що він не лише вдосконалив мікрохімічний метод Земфта та Графе, але й розробив оригінальну 

методику, за якої цукри осідають у вигляді озазонів саме у місцях їхньої локалізації3. 

Для з’ясування функціонального значення листя та кореня у накопиченні цукру 

П.Є. Ярошевським (1931) та А.С. Оканенком (1930, 1939, 1957) було проведено щеплення кормових, 

столових та салатних буряків на цукрові та навпаки. Роботи у цьому напрямку набули широкого 

розмаху, оскільки відкривали великі можливості для створення нових сортів шляхом гібридизації 

з подальшим відбором4. За розробку теоретичних основ підвищення фотосинтетичної продуктивності 

та цукристості цукрових буряків А.С. Оканенку було присуджено державну премію СРСР. Окрім 

того, великий інтерес становлять оригінальні дослідження В.В. Колкунова, які виявили зв’язок між 

цукристістю та розміром клітин кореня і листа. Представниками наукової школи Є.П. Вотчала були 

вивчені також інтенсивність та динаміка інших важливих процесів, що протікають у цукровому 

буряку, – крохмалоутворення (Г.С. Чугаєва, П.А. Столбін, М.І. Орловський), зміна вмісту оксалату 

кальцію (О.О. Табенцький, Х.М. Починок, А.П. Лебедєв). 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що наукова школа, 

створена Євгеном Пилиповичем Вотчалом в 20-ті роки ХХ ст., працюючи в новому, екологічному 

напрямку, мала видатні здобутки та сприяла розвитку фізіології рослин в Україні. ЇЇ представники, 

керовані Є.П. Вотчалом, успішно боролися з наслідками посухи, вивчаючи різні аспекти фізіологічної 

природи посухостійкості; проводили масштабні дослідження з фізіології фотосинтезу; їхні роботи 

 
1 Вотчал, Е. Ф. (1929). Окраска листьев, ее оценка на поле и количественное изучение в целях селекции. 

Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству.  

Ленинград, 1, 162-165; Вотчал, Є. П. (1935). Нові дані про будову та розвиток цукрового буряку: за даними 

робіт кафедри сільськогосподарських рослин. Вісті Української академії наук, 2/3, 59-60. 
2 Табенцкий, А. А. (1922). Атлас рисунков по анатомии и биологии сахарной свеклы. (Beta vulgaris l. var. Saccharsfera). 

(Систематизированная сводка рисунков из работ различных авторов). Киев: Сахаротрест, 142. 
3 Вотчал, Е. Ф. (1939). Физиология производственных свойств свеклы (урожайность в условиях засухи, 

засухоустойчивость и устойчивость высоты урожаев. Научные записки по сахарной промышленности, 3-4, 12-60; 

Вотчал, Є. П. (1933). Розподіл цукру в елементах різних тканин цукрових буряків. Журнал біо-ботанічного 

циклу ВУАН, 7-8, 209-210; Вотчал, Є. П. (1938). Теорія виробничих властивостей цукрових буряків.  

Журнал Інституту ботаніки АН УРСР, 16 (24), 3-35. 
4 Оканенко, А. С. (1954). Фотосинтез и урожай. Киев: АН УССР, 65. 
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в галузі фізіології цукрових буряків стали підставою для створення нових цукристих сортів цієї 

культури. У процесі розробки теорії посухостійкості було створено новий науковий напрямок – 

польову фізіологію сільськогосподарських культур. Згодом відбулася істотна та неминуча 

трансформація окремих наукових положень, які висувалися школою, деякі з них застаріли, проте 

чимала кількість зберегла своє значення і в наш час. 
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Постановка проблеми. Саме поняття трансгуманізму викликає різні тлумачення, оскільки 

явище трансгуманізму постає із старого людського бажання безсмертя, або продовження себе через 

техніку. Треба згадати, що ще Павло Флоренський говорить про основну функцію техніки 

як органопроєктивну, тобто продовження нашої недосконалої тілесності деяким механічним чином. 

З заміною механічного та аналогового світу на цифровий органопроєкція постає вже у новому 

вигляді, позначаючи не тільки можливість продовження тіла, але його цифрової заміни або 

покращення завдяки цифровим технологіям. 

Саме розуміння поняття трансгуманізму дозволить нам прогнозувати подальші перспективи як 

людськості загалом, так і певного пост людського стану, чи повинний трансгуманізм співпрацювати 

з гуманізмом чи становить для нього певну наукову, антропологічну та теоретичну альтернативу. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 96 

Ступінь дослідження та аналіз останніх публікацій з наукової проблематики. 

У дослідженнях кінця ХХ століття – початку ХХІ століття наявне тлумачення трансгуманізму як 

деякого авангардного проєкту чи філософського опанування техніки. Така інтерпретація замінює 

поняття трансгуманізму як футурологічного або науково-фантастичного концепту. Нові підходи 

до трансгуманізму як до різновиду світської віри, заснованої на цінності науки та постгуманізмі, 

представлені у роботах Ювал Ной Харарі1 та Хави Тірош Самуельсона2. Надзвичайно загострює 

проблематику трансгуманізму Стефан Лоренц Соргнер3, називаючи трансгуманізм 

найнебезпечнішою і водночас найперспективнішою ідеєю сучасної культури (книга 

Стефана Соргнера з риторичним питанням «Трансгуманізм: найнебезпечніша ідея у світі?!», 2020 рік 

видання). Філософсько-антропологічні засади та концептуальні підстави терміну «трансгуманізм» 

аналізують Франческо Феррандо4 і Стив Фуллер5, незважаючи на ґрунтовний аналіз та критику своїх 

попередників, весь спектр застосування цього терміну ними не охоплюється, актуалізуючи поставлені 

нами у дослідженні питання щодо термінологічної визначеності гуманізму та трансгуманізму. 

Постановка цілей дослідження. Мета – дослідити вироблення концепту трансгуманізму, 

трансформацію вчення трансгуманізму за останні тридцять років, визначити філософсько-

антропологічні перспективи поняття та вчення трансгуманізму. 

Виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів дослідження. 

Трансгуманізм та постлюдина стають ключовими термінами для сучасних дискусій у гуманітарних 

науках. Саме понятійне поле трансгуманізму включає переосмислення як людини, так і технологій – 

як людське може ставати предметом технологічного огляду, чи людина знаходиться за межами усіх 

технологій чи становить свою унікальну технологію. 

Трансгуманізм отримує додаткові характеристики від культурно-політичних напрямків, що 

трактують це явище в ліберальному чи демократичному річищі, також трансгуманізм дотичний 

до екологічних рухів та новітньої філософії техніки. Ліберальний напрям трансгуманізму вважає, що 

ієрархічна структура суспільства може бути пом’якшена, оскільки історично системи ієрархії 

складались як системи виключення – рабів, нижчих класів, чорношкірих, національних меншин, 

жінок, інвалідів тощо, то розширення розуміння людини дозволить усім складовим суспільства 

відчути себе повноправними учасники соціально-культурного процесу, до того ж нарешті 

шанованими та соціально визнаними. Розвиток трансгуманізму у демократичному річищі передбачає 

насамперед технологічну, освітню та цифрову єдність можливостей, прогрес насамперед розуміється 

як соціальний прогрес, до якого має бути доступ усіх верств населення. 

Лібертіанська модель трансгуманізму, як лібертіанство загалом, наполягає на тому, що 

подальший прогрес має регулюватись ринковими механізмами, мова йде не стільки про окрему 

людину, а людство загалом, Адама Кадмона, що переживає певний трансгуманістичний етап. Тут ми 

маємо різні моделі співвідношення трансгуманізму та прогресу, деякі говорять про нескінченний 

прогрес, в тому числі соціальний, деякі про завершення прогресу на певному етапі, наприклад, 

за умови досягнення відтворення людських органів, настання біологічного безсмертя або дуже 

тривалого періоду життя, відсутності дитячої смертності тощо. Ліберальний та демократичний 

напрямок трансгуманізму так чи інакше має своє коріння в ідеології Просвітництва з його вірою 

у прогрес та технологічним оптимізмом, продовжує гранднаративи Просвітництва, в тому числі 

раціоналізм та сцієнтизм, схиляння перед досягненнями науки. 

Також до цих напрямків дотичні неомарксистські та неоматеріалістичні трактування 

трансгуманізму6, де насамперед підкреслюється матеріалістична складова існуючого та наступного 

 
1 Harari, Yu. N. (2018). Homo Deus. Kyiv: Book Chef, 512. 
2 Samuelson, H. (2012). Transhumanism as a secularist faith. Zygon, 47 (4), 710-734.  

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2012.01288.x. 
3 Sorgner, S. L. (2014). Introducig Post- and Transhumanism. Post- and Transhumanism: An Introduction. Frankfurt 

am Main: Peter Lang Gmgh, 7-27; Sorgner, S. L. (2020). On Transhumanism: The most dangerous idea in the world?! 

Pennsylvania: Pennsylvania State Univiversity Presss, 160. 
4 Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialism: 

Differnces and Relations. Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics and the Arts, 8 (2), 26-32. 
5 Fuller, S. (2011). Humanity 2.0. What It Means to be Human Past, Present and Future. London: Palgrave 

Macmillan, 265. 
6 Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialism: 

Differnces and Relations. Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics and the Arts, 8 (2), 26-32. 
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соціального прогресу. Новий матеріалізм виникає як певна реакція на репрезенталізм та 

постмодерністський релятивізм. Постмодерністський релятивізм ставить під сумнів усілякі форми 

фундаменталізму чи есенціалізму, тож новий матеріалізм намагається повернути спочатку тіло, а 

потім дискурс до культури. Використовуючи ідеї Джудит Батлер, нові матеріалісти наголошують, 

що не лише дискурс може розумітись перформативно, але й сам процес матеріалізації, тому не треба 

знімати протиріччя між тілесністю та квантовою фізикою, треба більш глибоко розуміти природу 

самої реальності, в тому числі й матерію, і тіло, що розглядаються новими матеріалістами 

як динамічний діалектичний процес матеріалізації, а природа людини відповідно в такому 

трансгуманізмі інтерпретується як біологічна та дискурсивна водночас. 

Поширення метамодерністської парадигми сприяє тому, що трансгуманізм тлумачиться як 

явище, що знаменує появу метамодерністської точки зору, тож трансгуманізм також інтерпретується 

як метамодерністська конструкція (або та конструкція, що прогнозувала появу мета модернізму), 

в тому числі і конструкт пост людини. Метамодерністське трактування трансгуманізму виводять 

з філософії Ж. Дельоза та його уявлення про розширену тілесність, ризоматичність буття загалом. 

Постання постмодернізму викликало і постання поняття постлюдини, що набуло популярності 

проявом 1990-х років1. Нефіксованість, відірваність людини, стан безґрунтянства, що став основою 

виникнення постмодерну, призводить до концепцій пост людини та пост людства, коли постмодерн 

пропонує деконструкцію (Ж. Дерріда) та постмодерністську контроверзу, то в концепції пост людини 

є намагання зберегти наявність бінарних опозицій, що були основою доби модерну. 

Для постмодерністських концепцій головною теоретичною задачею є підкреслити недуальність 

світу через підкреслення важливості обидвох членів бінарних опозицій, термін «постлюдина» же 

більше може розумітися в гегелівському розумінні зняття тези та антитези на певному еволюційному 

етапі, для того, щоб вони виникли вже у новій якості на новому витку розвитку, дуальність 

не знищується, а трансформується. Також постлюдина розуміється як ще нездійснений проєкт, 

параметри якого будуть відкриватись у майбутньому через ряд рис (імпліцитне переходить в явне), 

в цьому відношенні звичайно на концепцію постлюдини вирішальний вплив справила як наукова 

фантастика, так і футурологія. 

Крім футурологічного та прогностичного аспектів наукової фантастика, які задали горизонт 

постання трансгуманізму як напрямку та поняття, треба згадати ще технологічні зміни, які сприяли 

постанню та поширенню трансгуманістичної проблематики у філософські антропології та масовій 

культурі, виробленню понятійної бази у самому трансгуманізму: біонанотехнології, успіхи 

кібернетики, інтернет-технологій тощо. Небезпеки техноредукціонізму різними напрямками 

трансгуманізму усвідомлюються по-різному. 

Деякі напрямки трансгуманізму відстоюють нейтральну природу технології2, що може служити 

різним антропологічним цілям, інші наголошують про небезпеки однобічного розвитку технологій, 

в нашому розумінні, як ми наголосили на початку статті, техніка та технологія від свого виникнення 

виконувала роль органопроєкції, тобто допомагала розкриттю антропологічних можливостей людини. 

Ця проблема меж людської тілесності загострюється трансгуманістами у проблемі кіборга – природа 

якого зберігає певні людські риси до певної межі, а далі постає вже як постлюдське або нелюдське 

технологічне створіння. Питання про техніку як постав, поставлене Мартином Гайдеггером, 

трансгуманізм у переважній більшості розкриває позитивно, не вбачаючи у техніці ворога 

в антропологічному становленні людства, швидше союзника, можливості якого ще є не вивченими. 

Окремо виділяється поняття «антигуманізму» як продовження трансгуманістичних пошуків. 

В осерді цієї концепції заперечення наукового прогресу та свободи волі, використання засобів 

технологічного розвитку для створення так званого цифрового концтабору, де всі вчинки людини 

будуть остаточно детерміновані технікою або чужою владною волею. Антигуманізм продовжує 

остаточну деконструкцію поняття людського не для того, щоб побудувати нове – постлюдину та 

трансгуманістичну істоту, а щоб підкреслити ті загрози, які постають перед людство через розвиток 

нових неконтрольованих технологій (або контрольованих якоюсь злою волею). З цим звичайно 

антигуманізм зближується з вже знаним у ХХ столітті жанром антиутопії, загострюючи філософсько-

антропологічну тематику цього жанру від «Ми» Є. Замятіна до «1984» Дж. Оруелла. Антигуманізм 

 
1 Evaldas, J. (2021). Religious Dimensions in Transhumanist and Posthumanist Philosophies of Science. Journal 

of philosophy, New York, 6 (1), 125-133. DOI: https://doi.org/10.12681/cjp.24582. 
2 Fuller, S. (2011). Humanity 2.0. What It Means to be Human Past, Present and Future. London: Palgrave 

Macmillan, 265. 
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визнає «смерть людини», проголошену постмодерністами та М. Фуко, як наявну реальність та точку 

відліку нової філософської рефлексії, коли приходить філософія вже без самої людини, а отже без 

колишнього гуманістичного потенціалу. 

Ось чому питання трансгуманізму є найбільш гострим та дискусійним для сучасної філософії, 

як підкреслює цю думку Стефан Соргнер – «Трангуманізм: Найбільш небезпечна ідея для світу?»1. 

Соргнер розширює філософсько-антропологічну та етичну проблематику трансгуманізму, виявляє 

ті підводні камені етичної проблематики, що стоять за кожним визначенням трансгуманізму, 

зачепивши які, можна сісти та антропологічну мілину. Трансгуманізм знаходиться,  на думку 

дослідника, у постійній кореляції з поняттями гуманізму, антигуманізму та постгуманізму. 

Об’єднуючим поняттям для цього семіотичного спектру визначень, семіотичної моделі 

трансгуманізму для Стефана Соргнера є метагуманізм2 як взаємозалежний горизонт порозуміння 

різних філософій та медіації. Вперше на небезпечність трансгуманізму вказує у своїх працях 

Френсіс Фукуяма, але яскраву картину загроз людству у вигляді широкого спектру явищ 

трансгуманістичного спрямування вперше показує саме Соргнер. Юрген Ґабермас визначає 

трансгуманізм як квазі-релігійну модель з «світоглядом культу», зараховуючи до цього культу 

навіть Пітера Слотердайка, проти цього звуження трансгуманізму до лише певного світогляду чи 

культу і спрямована робота С. Соргнера, який вважає, що трансгуманізм набуває масштабів 

філософії усього людства, впиває на усю людську історію. Тут водночас С. Соргнер розрізняє 

трансгуманізм як великий антропологічний проєкт всього людства та конкретні реалізації цього 

проєкту (наприклад, у Ілона Маска чи Золтана Іштвана). Мета Стефана Соргнера – викликати 

більшу довіру до явищ трансгуманізму, спонукати до різних видів філософської рефлексії з цього 

приводу3. Серед трансгуманістичних пошуків для Соргнера найбільш близька мета гуманістична 

позиція з шануванням демократії, свободи вибору, раціональності, раціонального вибору, що 

уникає здійснення шкоди щодо більшості живих істот. Завершує свою книгу мислитель науковим 

кредо ліберального філософа, що сповідує «дванадцять стовпів трансгуманізму»4. 

Більш нейтральним у філософському плані виглядає поняття постгуманізму, що поєднує 

стару парадигму гуманізму та новітні трансформації людської природу  у новітній час. Це поняття 

поширюється протягом 1990-х років і пов’язане з критичним струменем постмодернізму, в тому 

числі і в постструктуралістському трактуванні. Тобто можна говорити як про постмодерний стан, 

так і про пост гуманістичний стан у філософії та критичній думці кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Ювал Ной Харарі5 у цьому контексті пише про нову релігію ХХ століття – гуманізм, де застарілі 

релігійні категорії замінюються категорією економічного розвитку та досягнення максимального 

благополуччя окремою людиною вже у цьому земному житті. Хава Тірош Самуельсон продовжує і 

завершує цю ідею, вбачаючи у самому трансгуманізмі різновид нової світської віри, де наукові 

досягнення можуть стати як основою наукового критичного мислення, так і своєрідного  

карго-культу. 

Постгуманістична методологія спрямована на медіацію різних культурних та філософських 

дискурсів, культурний діалог на новій основі, постгуманізм критикує владу заради людини, має 

плюралістичне спрямування, це швидше реформований гуманізм, ніж заперечення гуманізму або 

намагання його обмежити. В поняттях постгуманізму та трансгуманізму говориться не тільки про 

наявність багатьох точок зору та можливостей бути людиною, але й динамічну природу цих точок 

зору. Уява, множинність, медіація – стають трьома ключовими поняття для розуміння 

пост гуманізму. 

Висновки. Серед термінологічних визначень трансгуманізму, з нашої точки зору, найбільш 

важливим є те, що тлумачить трансгуманізм з точки зору взаємодії гуманізму та наступного 

постгуманізму, тоді сутність трансгуманізму розкривається як певний еволюційний етап розвитку 

людства як цілісності, що змогла усвідомити свої технологічні та цифрові можливості. Незважаючи 

на різноманітність вчень трансгуманізму, у всіх цих вченнях можна виділити «позитивне» 

семантичне осердя, що стосується усвідомлення меж тілесності та безмежності людського духу, який 

 
1 Sorgner, S. L. (2020). On Transhumanism: The most dangerous idea in the world?! Pennsylvania: Pennsylvania 

State University Presss, 160. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само, 140-156. 
5 Harari, Yu. N. (2018). Homo Deus. Kyiv: Book Chef, 512. 
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зможе змінювати тіло під певні параметри, втілюючи трансцендентне нарешті у певну плоть та 

водночас і в віртуальну реальність, віртус як стародавня доброчесність стає основою нових чеснот, 

можливих не лише проєктивно, але й на постійній динамічній основі. Тобто найбільше філософське, 

філософсько-онтологічне значення та перспективність трансгуманізму полягає в тому, що нарешті 

людина як мікрокосм зможе впливати не лише на власну тілесність та час свого життя, але й 

на оточуючий макрокосмос (Всесвіт). 
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