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ДО ЧИТАЧА 
 

Шановні читачі, ви тримаєте перший випуск 
міжфакультетського збірника статей молодих науковців «Полілог». 
Збірник розрахований на студентів, аспірантів, здобувачів, викладачів 
гуманітарних вузів, а також наукових і практичних працівників, які 
займаються історією, філософією та культурологією. 

Міжфакультетський збірник наукових статей «Полілог» з’явився 
завдяки зусиллям професорсько-викладацького складу історичного, 
філософського факультетів та факультету романо-германської 
філології ОНУ імені І.І. Мечникова. З недавнього часу виникла 
необхідність у публікації студентських напрацювань і досліджень в 
періодичному виданні. Результат цієї спроби і міститься у даному 
випуску, в якому статті на історичну, філософську та культурологічну 
тематику охоплюють досить широкий спектр проблем. Це плід 
спільної роботи викладачів, студентів та магістрантів, які щиро 
захоплюються різними питаннями в зазначених областях. 

Збірник «Полілог» є новаторським в декількох відносинах. По-
перше, він дає можливість студентам-гуманітаріям опублікувати 
результати своїх досліджень не тільки російською чи українською 
мовами, але також і англійською. Таким чином, програма мовної 
підготовки студентів ОНУ імені І. І. Мечникова отримує важливу 
складову. В рамках цієї програми студенти історики, філософи та 
культурологи вивчають іноземні мови безперервно протягом 
навчання. Групи поглибленого вивчення англійської мови 
(«реферативні групи») існують в університеті дуже давно. Це 
забезпечує можливість користування учбовою й науковою 
літературою, більшість якої у світі видається англійською мовою. Крім 
того, це дозволяє студентам брати участь в міжнародних проектах 
ОНУ. Наявність самостійної публікації в університетському 
науковому збірнику значно підвищує шанси претендентів отримати 
гранти, стипендії, стати учасниками міжнародних освітніх програм. 

По-друге, редколегія збірника приймає статті на актуальні та 
різноманітніші теми сучасного гуманітарного знання, що дійсно 
робить його приреченим на популярність. Нарешті, дуже вдала назва 
збірника породжує надію на відродження продуктивної співпраці між 
факультетами, яка була реальністю з початку заснування нашого 
університету. Дійсно, полілог – це «мова багатьох». Він передбачає, 
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що роль мовця переходить від однієї особи до іншої, інакше розмова 
перетворюється в монолог.   

Тематика збірника допускає публікацію статей, присвячених 
різним аспектам історії України, нової та новітньої історії, етнології, 
археології, стародавнього світу та середніх віків, питань методології і 
методів історичних досліджень, історіографії та джерелознавства; 
дослідження в галузі філософії, культурології; дослідження, 
присвячені генезису та розвитку філософської думки; загальні 
методологічні питання вивчення особливостей регіональної та 
соціальної філософії, а також філософської антропології.  

Важливі і найбільш популярні у сучасних студентів теми 
досліджень знаходяться на перехресті між історичним аналізом, 
богослов’ям, філософією, культурною антропологією, семіотикою та 
історією ментальностей.  В дослідженнях цілого ряду тем з історії 
культури, історії релігій, політичної влади, ідеології назріла 
необхідність розробки широкої міждисциплінарної програми і відмови 
від вузьких і спеціалізованих досліджень. Ступінь конкретності знання 
та формування найбільш адекватного уявлення про те чи інше явище 
безпосередньо залежить від того, наскільки інтенсивно здійснюється 
взаємодія соціогуманітарних дисциплін. Бажання віднайти загальні 
закономірності розвитку ідей та осмислити принципову новізну 
сучасної соціокультурної ситуації характеризує більшість 
представлених у збірнику статей.  

Підтримка, надана редакційною колегією у процесі підготовки 
до друку даного випуску, дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє 
і говорити про хороші перспективи розвитку цього видання. 
Запрошуємо до співпраці не лише студентів та магістрантів, але також 
викладачів вузів, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів.  

Отже, реалізована на сторінках цього видання розмова різних 
учасників – це плід співпраці між історичним факультетом, 
факультетом  романо-германської філології та філософським 
факультетом. Щиро сподіваємося, що цей випуск  стане початком 
плідного спілкування в майбутньому, що рівень і якість 
опублікованого матеріалу з кожним роком покращуватиметься і 
сприятиме поглибленому вивченню предмета наукових пошуків ще не 
одне покоління студентів! 

З повагою, редколегія 
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ІСТОРІЯ 
 
УДК 94(498)"1916/1917" 
РУМУНІЯ І АНТАНТА НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 

 ЦІНА ЗГОДИ 
 

В.О. Бандус  
студент IV курсу історичного факультету, 

Одеський національний університет імені. І.І. Мечникова 
Тел. +38096-380-11-79; email: slava-bandus@mail.ru 

Дана стаття присвячена визначенню причин вступу Румунії до Першої 
Світової війни на стороні країн Антанти. Розглянуто причини затягування 
дипломатичних переговорів, та ставлення різних країн блоку до румунського 
питання. Особливу увагу приділено визначенню характеру територіальних 
вимог румунської сторони, по відношенню до її союзників. 

Ключові слова: Перша Світова війна, Румунія, Історія Румунії, Антанта, 
дипломатія. 

 
Данная статья посвящена установлению причин вступления Румынии в 

Первую Мировую войну на стороне стран Антанты. Рассмотрено причины 
затягивания дипломатических переговоров, и отношения различных стран 
союза по румынскому вопросу. Большое внимание уделено определению 
характера территориальных претензий румынской стороны, по отношению к 
её союзникам. 

Ключевые слова: Первая Мировая война, Румыния, История Румынии, 
Антанта, дипломатия. 

 
This paper focuses on determining the causes of Romania’s entry into the World 

War I on the side of the Entente. The author defines the reasons of delaying 
diplomatic negotiations and attitude to the Romania’s question inside the block. The 
utmost attention is paid to the character of Romania’s territorial claims towards its 
allies. 

Key words: the First World War, Romania, history of Romania, Entente, 
diplomacy. 

 
Перша Світова війна була війною за перерозподіл вже поділеного світу, як 

у самій Європі, так і в її колоніальних володіннях. Прийнято вважати, що війна 
почалася через агресивні наміри Німеччини, по відношенню до своїх прямих 
конкурентів в боротьбі за колонії, в той же час, питання щодо агресивних 
намірів та ціни вступу різних країн до Антанти, часто просто ігнорується. 
Сучасні дослідники, розглядаючи в основному дипломатичні переговори між 
великими країнами, та визначаючи їх головні цілі у війни, практично 
упускають моменти пов’язані з визначенням характеру війни по відношенню до 
країн другої і третьої величини, причин їх вступу до війни на стороні того чи 
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іншого блоку, що робить тему дипломатичних переговорів між країнами 
учасницями Першої Світової війни актуальною і до сьогодні.  

Однією із країн, дипломатичні аспекти вступу до війні на стороні Антанти, 
залишаються досить невизначеними, є Румунія. Отримавши незалежність в 
кінці ХІХ ст., румунську еліту не покидала ідея створення Великої Румунії, 
можливість реалізувати яку, вони побачили в полум’ї Першої Світової. 
Намагаючись задовольнити власні потреби за рахунок Австро-Угорщини та 
Сербії, румуни втягнули країни Антанти в безкінечно довгі дипломатичні 
переговори, які тривали більш ніж два роки.  Дослідження союзницьких 
переговорів з Румунією, є важливим етапом, по встановленню справжніх цілей 
та вивченню дипломатичних аспектів вступу до війни цієї Балканської країни, 
як однієї із союзників Антанти.  

Варто відмітити, що хоча і переговори з румунами проходили на протязі 
двох років, основних домовленостей було досягнуто під час переговорів 1915 
р., оскільки саме в цей час, Антанта зазнаючи болісних ударів на фронтах, від 
Німеччини, була готова на величезні поступки, лише аби отримати нових 
союзників.  

Розпочавши переговори відразу після початку війни, до кінця 1914 р. 
Антанта та Румунія так і не змогли досягти ніякої письмової домовленості, яка 
б регламентувала умови вступу до війни Румунії. Подібна ситуація не 
влаштовувала жодну із сторін, тому не дивно, що з початком бойових дій на 
фронті, відновилися і дипломатичні переговори. 

З початком 1915 р. Антанта зробила Румунії кілька пропозицій, стосовно 
вступу до війни на початку весни, разом із Італією, на основі отримання 
Трансільванії. Однак невизначена ситуація на фронті, та лише часткове 
задоволення власних вимог, змусило Румунії залишитися осторонь цих 
пропозицій, але підштовхнуло для подальшого встановлення контакту між 
сторонами. 

1 травня 1915 р. прем’єр-міністр Румунії, І.Бретіану зустрівся з російським 
послом в Бухаресті, та наголосив, що вступ до війни Румунії в самому 
найближчому майбутньому можливий лише при задоволенні майбутніх 
кордонів Румунії: на півдні до р. Дунаю по гирла р. Тиса, звідси до впадіння р. 
Самош в р. Тису, далі по водорозділу останньої до кордону Галичини, по якій 
вона буде йти до Буковини, а по кордону останньої до р. Прут. Російська 
сторона погодилася розглянути даний варіант, правда з можливістю перегляду 
деяких кордонів [1: 313]. 

3 травня 1915 р. міністр закордонних справ Росії, С.Д.Сазанов заявив 
румунським послам, що не може задовольнити їх зазіхання в Буковині та в 
Банаті [2: 335], що в цілому не зупинило румун, та змусило їх звернутися до 
російських союзників. 4 травня 1915 р. І.Бретіану заявив французькому послу в 
Румунії, що в результаті незадоволення нових кордонів Румунії, остання не 
вступить до війни, натомість, коли будуть прийняті усі його вимоги, Румунія 
вступить до війни, не пізніше 26 травня 1915 р. [3: 346]. 
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14 травня 1915 р. Петербург, під натиском союзників, передав до 
Бухаресту телеграму, де описувалися нові кордони Румунії, з поступками, на 
які їй готові були піти [4: 349]. З ціллю сприяти входженню Румунії до війни, в 
цей же час, Англія не задовольнила румунські фінансові потреби, 
відмовившись видавати Румунії 5 млн. фунтів кредиту, до початку активних дій 
з румунської сторони [5: 449].  

Ситуація докорінно змінилася після неочікуваної поразки російський армій 
під Горлицею, в травні 1915 р. Румунський прем’єр, бачачи ситуацію на фронті, 
маючи на руках категоричні вимоги до 26 травня 1915 р. вступити до війни, і 
неможливість гарантування усіх своїх вимог Росією, знову починає шукати 
шляхи до Петрограду через переговори з Англіє та Францією.  

Французи звернулися до С.Д.Сазанова з проханням знайти компроміс з 
румунськими вимогами, та на можливість значних поступок в Банаті та 
Буковині [6: 481]. З подібними умовами 19 травня 1915 р. до російського 
міністерства зовнішніх була надіслана англійська телеграма. Англія 
наголошувала на важливості вступу до війни Румунії, та на неможливості 
допустити перехід румун на німецьку сторону. 20 травня 1915 р. російське МЗС 
передало союзникам, що у разі погодження І.Бретіану прийняти російські 
контрпропозиції, зроблені 14 травня 1915 р., Росія буде готова піти на нові 
поступки в Буковині та Банаті  [7: 487]. 22 травня 1915 р. російський посол 
знову передав слова І.Бретіану, котрий заявив, що тільки у разі повного 
задоволення румунських вимог, Румунія вступить до війни [8: 508]. 

Великі сподівання на румунську сторону покладалися союзниками, у 
зв’язку із входом до війни Італії, що відбувся 23 травня 1915 р. Але вже в 
телеграмі міністра зовнішніх справ до посла Росії в Бухаресті 
А.Ф.Поклевського, від 24 травня 1915 р., зазначалося, що І.Бретіану навмисно 
приховує від суспільства ситуацію в Італії, а також говорилося, що румунська 
преса, подає факти в необ’єктивному вигляді, зображуючи російські поступки у 
вигляді ультиматумів, що явно свідчило про бажання прем’єра настроїти 
суспільство проти Росії [9: 7]. 

25 травня 1915 р., в російське міністерство зовнішніх справ, була передана 
румунська телеграма, з поступками на які був готовий піти І.Бретіану. Румунія 
поступалася лише від частиною верхньої течії р. Тиси, Сербії обіцялось на 
місцевості біля Белграду не будувати укріплень, а також про можливість 
часткових поступок Болгарії в Добруджі. Натомість Румунія продовжувала 
наполягати на приєднання майже всього басейну р. Тиси, встановленню 
кордону по р. Прут в Буковині, а також зайняттю усієї угорської Русі [10: 9]. 
Безумовно, подібні умови не влаштовували російську сторону, і переговори 
знову призупиняються. Росія наголошувала на недопустимості подібних умов, 
союзники не маючи своїх прямих інтересів в даному регіоні, продовжували 
тиснути на Петербург, з приводу подальших поступок. 29 травня 1915 р. 
французький посол в Румунії, Блондель написав телеграму французькому 
міністру зовнішніх справ, Делькасе, що потрібно і далі тиснути на 
С.Д.Сазанова, з метою передачі румунам їх історичної території, і що всі 
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поступки, відразу будуть виправданні, коли румунська 500 тисячна армія 
вторгнеться в Трансільванію [11: 46]. 30 травня 1915 р. російський посол в 
Парижі А.П.Ізвольський  надіслав телеграму С.Д.Сазанову, в якій наголошував, 
що потрібно прийняти румунські умови, і тоді, румуни відразу проведуть 
мобілізацію і вступлять до війни [12: 52]. 29 травня 1915 р. особисто до 
російського імператора Миколи ІІ звернулась румунська королева Марія, з 
проханням задовольнити румунські справедливі вимоги, і що в такому разі, 
Румунія відразу розпочне війни проти Австрії [13: 114]. 7 червня 1915 р. з 
проханням задовольнити вимоги румунської сторони до російського МЗС 
звернулися італійські посли [14: 115]. 

Перебуваючи в ситуації постійного натиску зі сторони союзників, а також 
в несприятливій ситуації на фронті, С.Д.Сазанов 9 червня 1915 р. вирішив 
погодитися на поступки румунській стороні в Буковині, Банаті та Угорщині, 
якщо Румунія буде готова на протязі декількох днів вступити до війни [15: 114].  

Тверезо оцінюючи ситуацію на фронті, та розуміючи що у разі вступу до 
війни, Румунії доведеться протистояти великим австрійсько-німецьким силам, 
що сконцентровані на Східному фронті, 18 червня1915 р. І.Бретіану заявив, що 
в разі задоволення усіх потреб Румунії, вона буде готова виступити через два 
місяці або п’ять неділь (в залежності від умов), після підписання договору з 
союзними країнами [16: 164]. Окрім цього, в його заяві йшлося про підписання 
воєнної конвенції, за якою Румунія повинна була отримати значну матеріальну 
допомогу [17: 165]. Бажання якнайбільше отримати, від скрутного положення 
Антанти, штовхало румун на постійно зростаючі вимоги. 

23 червня 1915 р. в розмові з російським послом в Бухаресті, І.Бретіану 
погодився на російські умови, але заявив, що за вступ до війни в такий важкий 
час, Румунія потребує додаткової винагороди [18: 207]. 26 червня 1915 р. 
І.Бретіану висунув нові вимоги, в котрих йшлося про додаткові поступки в 
Мармароші, а також про необхідність обов’язкової доставки воєнних замовлень 
з Італії та Франції, котрі раніше були зроблені Румунією. І навіть у випадку, 
коли Румунія і візьме на себе зобов’язання виступити в 5-ти недільний строк, 
вона цього не зробить, без виконання союзниками своїх обов’язків [19: 234]. 
Таким чином, можна впевнено говорити, що в кінці червня 1915 р., І.Бретіану 
задовольнивши власні територіальні зазіхання, подібними новими вимогами і 
претензіями, фактично повідомив союзників, про неможливість встановлення 
точних строків вступу до війни. Тим паче, в цей час союзники проводили свою 
славнозвісну Дарданелльську операцію, і бажання не допустити потрапляння 
німецьких товарів до Туреччини, основний шлях яких проходив через Румунії, 
дало в руки І.Бретіану ще один козир, яким він вдало маніпулював, задля 
задоволення власних вимог.  

4 липня 1915 р. А.Ф.Поклевський телеграфував в МЗС, що незважаючи на 
задоволення усіх вимог Румунії, вона ні в якому разі не розпочне власний 
наступ, без підтримки з російського фронту [20: 295]. 

9 липня 1915 р. С.Д.Сазонов в телеграмі до союзників, бачачи зміну 
настроїв в Румунії, а також знаючи про натиск на Бухарест зі сторони 
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Німеччини [21: 281], погодився задовольнити повністю усі румунські вимоги та 
принести в жертву союзницькій справі інтереси Сербії [22: 345]. Отримавши 
російську згоду, союзники вже 10 липня 1915 р. змогли виробити спільну 
позицію з даного питання. Було домовлено, повністю задовольнити вимоги 
І.Бретіану, але за умов, виступу Румунії проти Австрії в 5-ти тижневий строк, 
повного припинення транзиту німецьких товарів, поступки Болгарії районами 
Добрич та Балчик. В разі погодження Румунії з даними вимогами, планувалося 
також задовольнити її потреби у військових матеріалах та зброї [23: 356]. 

23 липня 1915 р. російська сторона яка повністю погодилася на усі вимоги 
Бухаресту, в тому числі і на Чернівці, в оволодінні якими І.Бретіану займав 
вкрай категоричну позицію, була проінформована, що Бухарест радий взяти на 
себе зобов’язання союзницької сторони, але через зміну ситуації на фронтах, не 
зможе виконати першого пункту, стосовно назви точних строків вступу до 
війни [24: 472]. Англію та Францію подібний розвиток подій влаштовував, 
оскільки це давало можливість збереження в Румунії дружнього нейтралітету, і 
закладало підґрунтя для майбутніх переговорів, щодо вступу до війни 
Бухаресту, як наділися в Лондоні та Парижі. Про це свідчать телеграми 
отримані від англійського [25: 486] та французького [25: 487] послів, де 
говорилося що важливість закріплення Румунію за Антантою, без обговорення 
точної дати.  

В такій ситуації, коли загально союзницькі інтереси стоять вище власних, 
Росії не залишалося нічого іншого, окрім як погодитися на укладення договору 
з румунами на їх умовах. 29 липня 1915 р. С.Д.Сазанов погодився укласти 
договір з Румунією, хоча і наголосив союзникам, що подібні умови не до лиця 
чотирьох великих держав, окрім того, наголошувалося на тому, що румуни 
скоріше за все, зможуть відтягнути вступ до війни до весни наступного року 

[26: 518]. Проте румуни не тільки намагалися відтягнути власній вступ до 
війни, але й затягували з підписанням конвекції з союзниками, мотивуючи це 
тим, що підписання подібного договору, в такий несприятливий період, відразу 
призведе до нападу на Румунію зі сторони німецько-австрійських сил [27: 73]. 
21 серпня 1915 р., І.Бретіану при переговорах з А.Ф.Поклевським заявив, що 
вважає договір який був укладений між країнами але не підписано, уже 
відбувшимся, та буде діяти згідно його умов [28: 117], про письмове підписання 
договору, в несприятливий період на фронті, румунський прем’єр і не згадував.  

Підводячи підсумки по визначенню ціни фактичного приєднання румун до 
Антанти, на перший погляд може здатися, що дипломатія Антанти з тріском 
провалилася, оскільки ціною неймовірних поступок, вдалося лише отримати 
потенційного союзника в майбутньому, без чітких гарантій і строків вступу до 
війни Румунії. Але з іншої сторони, Антанті все таки вдалося прив’язати 
неоднозначних Румунії до власного військового блоку, а ціною задоволення 
усіх їхніх потреб, покласти край усім можливим спробам Німеччини, 
перетягнути румун до власного блоку, що безумовно являлося великою 
перемогою, в подальшій боротьбі. Що стосується румунської сторони, то 
можна чітко сказати, це було не благородне бажання Бухареста допомогти 
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союзникам зупинити німецьку агресію в Європі, а тільки дуже добре 
спланована та зіграна дипломатична опера по задоволенню власних 
непомірним територіальних та матеріальних потреб.  
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Протягом всіеї ВВВ надводні сили флоту – торпедні та охоронні катери, 

мисливці за підводними човнами, тральщики, бронекатери вели напружену 
боротьбу в східній частині Фінської затоки. Дії КБФ створювали сприятливий 
оперативний режим, який забеспечував систему базування кораблів і їх 
розгортання активних для активних дій, перешкоджав проникненню 
противника в район Кронштадт, Ленінград. В перші десятиліття після ВВВ, 
КБФ виконував задачі по знешкодженню акваторії Балтійського моря від мін і 
по відновленню причалів та доків. З 1964 року він приступив до регулярної 
боевої служби. 

Ключеві слова: ВВВ, КБФ, крейсер, тральщик, підводний човен. 
 
На протяжении всей ВОВ надводные силы флота – торпедные и 

сторожевые катера, охотники за подводными лодками, тральщики, 
бронекатера вели напряженную борьбу в восточной части Финского залива. 
Действия КБФ создавали благоприятный оперативный режим, который 
обеспечивал систему базирования кораблей и их развертывание для активных 
действий, препятствовал проникновению противника в район Кронштадт, 
Ленинград. В первые десятилетия после ВОВ, КБФ выполнял задачи по 
обезвреживанию акватории Балтийского моря от мин и по восстановлению 
причалов и доков. С 1964 года он приступил к несению регулярной боевой 
службы. 

Ключевые слова: ВОВ, КБФ, крейсер, тральщик, подводная лодка. 
 
Throughout all World War II Navy surface forces, i.e. torpedo and guard-boats, 

submarines hunters, minesweepers, and armoured boats conducted intense fight in 
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the eastern part of the Gulf of Finland. Fleet actions created a favorable operational 
mode which provided the system of basing ships and their expansion for active 
actions as well as resisted the penetration of enemy into the area of Kronstadt, 
Leningrad. In the first decades after the Second World War, the Baltic fleet carried 
out the tasks of neutralization the Baltic Sea water area from mines and restoration 
of piers and docks. Since 1964 it has started regular military service. 

Keywords: Second World War, Red-Bannered Baltic Fleet, minesweeper, 
trawler, submarine. 

 
Тяжелым испытанием для флота стала Великая Отечественная война, в 

годы которой КБФ (Краснознаменный Балтийский Флот) вел героическую 
борьбу с захватчиками на море, и в воздухе, принимали активное участие в 
обороне Либавы, Таллина, Моонзундских островов, Ханко и Ленинграда, 
спасая город от голода и обстрелов вражеской артиллерии. В годы Великой 
Отечественной Войны Краснознаменным Балтийским флотом командовал 
вице-адмирал, с конца мая 1943г. – адмирал В.Ф.Трибуц, член Военного совета 
дивизионный комиссар М. Г. Яковенко, начальник штаба контр-адмирал 
Ю. А. Пантелеев. 

Балтийскому флоту оперативным планом советского командования были 
поставлены задачи: не допустить морских десантов противника на побережье 
Латвийской и Эстонской CCСР на острова Моонзундского архипелага; 
совместно с ВВС Красной Армии нанести поражение германскому флоту при 
его попытках пройти в Финский залив; не допустить проникновения кораблей 
противника в Рижский залив; содействовать сухопутным войскам на побережье 
Финского залива и на полуострове Ханко, обеспечивая их фланг, а также, в 
случае выступления против СССР Финляндии, уничтожить береговую оборону 
финнов; уничтожить боевые флоты Финляндии и Швеции при их выступлении 
против СССР; обеспечить в первые дни войны переброску двух стрелковых 
дивизий с северного побережья Эстонской ССР на полуостров Ханко, а также 
быть готовым к высадке десанта на Аландские острова; прервать морские 
коммуникации неприятеля в Балтийском море и Ботническом заливе. 

В ходе ВОВ основной ударной и оборонительной силой на море стала 
авиация. После окончания ВОВ авиация ВМФ включала следующие рода:  
минно-торпедная, бомбардировочная, штурмовая, разведывательная, 
истребительная и вспомогательная. На ее вооружение находились 
винтомоторные  самолеты как отечественного, так и иностранного 
производства. Господство в воздухе теперь предопределяло и господство в 
море. 

Подводные лодки оправдали  себя в качестве эффективного средства  
борьбы на коммуникациях, но оказались способными в основном на 
сковывающие действия, при  этом успешность боевого  применения подводных 
лодок против торговых судов  оказалась значительно более высокой, чем 
против боевых кораблей. 
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Исключительно важное значение в многочисленных  десантных операциях 
стали  играть десантные корабли различного назначения и морская пехота.  
Основу береговой обороны ВМФ к  концу ВОВ  стали составлять подвижные 
береговые батареи. 

На протяжении ВОВ важное значение имели прорыв подводными лодками 
противолодочной обороны противника и успешные действия на его 
коммуникациях. На Балтийском флоте впервые были применены метод 
крейсерских полётов самолётов-торпедоносцев и тактика нанесения торпедных 
ударов с воздуха по транспортам и кораблям противника. Активное участие 
принимал флот в операциях по прорыву блокады Ленинграда 1943 г. и полному 
её снятию в 1944 г.,  Моонзундской десантной операции 1944 г.  

В течение ВОВ КБФ понес огромных потерь и в данных  условиях 
определенные перспективы быстрого восполнения боевых потерь, открывало 
использование трофейных кораблей. Одним из таких кораблей КБФ стал 
легкий крейсер «Нюрнберг» (“Nurnberg”), построенный в 1935 г. При полном 
водоизмещении почти 9000 т корабль был вооружен 150-мм орудиями главного 
калибра в трех 3-орудийных башнях, восемью универсальными 88-мм 
орудиями в спаренных установках и многочисленной малокалиберной зенитной 
артиллерией. Торпедное вооружение состояло из двух трехтрубных 533-мм 
торпедных аппаратов. По своим тактико-техническим элементам "Нюрнберг" 
несколько уступал отечественным крейсерам пр. 26 бис, однако являлся 
достаточно современным боевым кораблем. «Нюрнберг» был зачислен в состав 
ВМФ СССР 5 ноября 1945 г. под наименованием «Адмирал Макаров». 
Появление в составе КБФ бывших германских эсминцев и миноносцев 
позволило увеличить численность кораблей этого класса почти вдвое. 

В период войны Балтийский флот успешно обеспечивал прикрытие 
стратегического фланга. Опыт ВОВ убедительно подтвердил эффективность 
созданных в Финском заливе глубоко эшелонированных минно-артеллерийский 
позиций, которые способствовали безопасности приморского фланга войск и 
преграждавшие путь военно-морским силам противника на восток. На 
протяжении всей войны надводные силы флота — торпедные и сторожевые 
катера, охотники за подводными лодками, тральщики, бронекатера вели 
напряженную борьбу в восточной части Финского залива. Их повседневные 
боевые действия создавали благоприятный оперативный режим, который 
обеспечивал систему базирования кораблей и их развертывание для активных 
действий, препятствовал проникновению противника в район Кронштадт, 
Ленинград. Что касаемо послевоенного времени, то после окончания ВОВ на 
Балтике вместо одного флота было создано два (4-й и 8-й). Шло стремительное 
и успешное восстановление потерь КБФ. 

На протяжении десятилетий  шло восстановление потерь КБФ после ВОВ. 
В строительстве кораблей первого  послевоенного десятилетия были 
достигнуты значительные  успехи в технологии  постройки кораблей. МТЩ пр. 
254 – первый надводный корабль с цельносварным корпусом; ЭМ пр.З0бис 
строился из крупных секций и в невиданных для отечественной   
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промышленности  темпах (с 1949 по 1953 год сдано 70 кораблей); СКР пр.50 на 
Калининградском ССЗ "Янтарь" строились укрупненными блоками с полным 
насыщением. В 1952 году было  заложено 3  тяжелых КР пр.82 типа 
«Сталинград» с артиллерией калибра 305 мм и 200 мм броней борта. Однако их 
строительство было  неоправданно прекращено в 1953г.  Недостроенный  
корпус головного корабля был использован в проведении опытов с ракетным 
оружием. 

По итогам сталинской эпохе в истории ВМФ СССР, можно сказать, что к 
её концу (1955 год) создать «Большой флот» не удалось. Те военно-морские 
силы, которые имелись, не могли успешно противостоять объединенным 
флотам стран, входившим в блоки НАТО, СЕАТО и СЕНТО. В СССР за 
последние годы построили лишь довольно значительный по своей величине 
флот прибрежной зоны. 

Приход к руководству СССР Н.С. Хрущева характеризовался быстрым 
разрушение сложившейся системы строительства отечественного флота. 
Руководство страны во взглядах на будущую войну стало ориентироваться 
только на ядерную и скоротечную войну с самыми решительными целями. 

ВМС СССР определялся как самостоятельный вид Вооруженных Сил 
СССР. Он предназначался для поражения объектов военного и военно-
экономического назначения на территории противника, разгрома его ВМС на 
океанских и морских театрах военных действий, а так же для содействия 
наземным войскам на приморских направлениях, а развернутом виде эти задачи 
имели следующий вид:  
• разрушение административно-политических и военно-промышленных 

центров, военных и других объектов противника; 
• уничтожение группировок ВМС противника; 
• нарушение его морских перевозок; 
• обеспечение боевой устойчивости ПЛАРБ (подводная лодка атомная с 

баллистическими ракетами), ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения – РПК СН по классификации СССР; 

• обеспечение высадки морских десантов; 
• оборона районов базирования флота и своих морских коммуникаций; 
• содействие войскам в операциях на приморских театрах военных действий 

[4:21]. 
Позже проанализировав опыт первых двух лет несения боевой службы, 

адмирал С. Г. Горшков издал директиву, в которой уточнил задачи флота. 
Теперь он должен был: 
• осуществлять развертывание и боевое патрулирование собственных 

ракетных и торпедных подводных лодок; 
• выявлять позиции боевого патрулирования подлодок противника, 

осуществлять поиск и слежение за ними; 
• наблюдать за действиями авианосных соединений противника; 
• не допускать разведывательную деятельность иностранных кораблей у 

берегов СССР; 
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• обеспечивать политические и экономические интересы СССР; 
• оказывать помощь дружественным государствам. 

 
Но соотношение сил на море в, то время складывалось не в пользу 

советского ВМС. Ухудшения отношений с Албанией в 1961 году лишило флот 
военно-морской базы в Средиземноморье. Поэтому в 1964 году двум советским 
дизельным подводным лодкам Балтийского флота противостояли 23 корабля и 
180 самолетов 6-го американского флота. 

Также одной из основных задач было боевое траление, но возможности 
для успешного выполнения задачи было минимальным. В основном из-за 
боевой техники специализирующейся на этом. Из отечественных тральщиков 
ВМФ СССР располагал уцелевшими после войны базовыми тральщиками пр.3, 
53, 53У, и 58 и в большом количестве рейдовыми  пр.253Л и катерными 
тральщиками, имевшими не контактные тралы так же были тральщики, 
переданные по ленд-лизу. В частности у КБФ  после ВОВ  оставалось всего 
лишь 6 тральщиков типа «УМС» переданных по ленд-лизу [4: 222].  
«Т-181» – 27.03.1945 г. в состав КБФ. С 1946-1955 гг. входил в состав Юго-
Балтийского флота. 
«Т-182» – 26.06.1945 г. вошел в состав КБФ. С 1946-1955гг. входил в состав 
Юго-Балтийского флота, а в 1957 г. расформирован. 
«Т-183» – 28.06.1945 г. вошел в состав КБФ. С 1946-1955 гг. входил в состав 
Юго-Балтийского флота. В декабре 1955 г. выведен из боевого состава, 
разоружен, переклассифицирован в опытовое судно и перечислен в состав 
Северного флота. 
«Т-184» – 28.06.1945 г. вошел в состав КБФ. С 1946-1955 гг. входил в состав 
Юго-Балтийского флота. Был законсервирован и поставлен на отстой 
12.03.1955 г. и в 1956 г. выведен из списков плавсредств ВМФ. 
«Т-185» – 28.06.1945 г. вошел в состав КБФ. С 1946-1955 гг. входил в состав 
Юго-Балтийского флота, а 12.03.1955 г. выведен из боевого состава. 
«Т-186» – 28.06.1945 г. вошел в состав КБФ. С 1946-1955 гг. входил в состав 
Юго-Балтийского флота. В 1956 г. разоружен и исключен из состава ВМФ [1: 
207-208]. Также были тральщики проекта 73-К , 253- ЛП с контактным тралом.  

Для морских ТЩ были определены следующие боевые задачи: 
• определение  границ минных заграждений и уничтожение их; 
• разведывательное и контрольное траление; 
• прокладка фарватеров в минных полях; 
• проводка за тралами кораблей и судов; 
• участие в постановках минных заграждений. 

Главнокомандующий ВМС Кузнецов в свете последних событий 
предположил о возможности пополнения флота. Поэтому уже в 1946 г. 
начались работы по созданию тральщиков всех классов.  В начале, было 
достроено 13 МТЩ (морской тральщик) по пр.73К, корпуса, которых 
сохранились на ССЗ (судостроительный завод). На них вместо паротурбинных 
установок разместили дизельные. Однако первым послевоенным МТЩ стал 
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базовый тральщик пр.254 (позднее корабли данного проекта отнесли по 
классификации к МТЩ). ТТЗ (тактико-техническое задание) на его 
проектирование было выдано в 1946 году в ЦКБ-363. Проект, созданный в 1946 
году, предусматривал освоение нового поточно-позиционного метода сборки 
корпуса из насыщенных секций и блоков с применением сварки. Это был 
первый корабль в отечественном ВМФ, выполненный полностью сварным.  
Корабль имел полубачную архитектуру. Основным материалом корпуса 
служила судостроительная сталь марки Ст.4с. Маломагнитная сталь марки ЭИ-
269 применялась лишь для накладных листов под компасы. Ходовая рубка 
выполнялась из гомогенной брони толщиной 8 мм. На всем протяжении корпус 
набирался по продольной системе набора. Корабли имели второе дно, 
форштевень с ледовым усилением, бортовые кили в качестве стабилизаторов 
качки пассивного типа. Корпус был разделён на десять водонепроницаемых 
отсеков. Особое внимание уделялось вопросам защиты тральщика от минного 
оружия, прежде всего неконтактного [4: 222−223]. 

В этих целях на нём устанавливалось специальное размагничивающее 
устройство, состоявшее их трех обмоток – основной, курсовой горизонтальной 
и курсовой батоксовой, секционированных для обеспечения необходимой 
регулировки. Это устройство, предназначенное для защиты от магнитных и 
индукционных мин. 

В целом, его программа военного кораблестроения на 1955−1964 годы 
имела конечной целью создание сбалансированного флота, сочетающего 3-4 
эскадры крупных надводных кораблей (9 авианосцев, 21 крейсер) и силы ПЛО 
(противолодочная оборона – 118 эсминцев) с мощными флотилиями океанских 
подводных лодок (324 единицы) [3: 220]. 

Данная программа долгое время не рассматривалась. Только в октябре 
1955 года в Севастополе, состоялось совещание высших партийных, 
правительственных и военных руководителей, посвященное вопросам развития 
военно-морского флота. Данная программа была раскритикована. В приоритете 
было: 
• строительство атомного подводного флота; 
• оснащение как можно большего числа подводных лодок и надводных 

кораблей ракетным оружием; 
• развитие морской авиации берегового базирования; 
• развитие сил и средств противолодочной обороны. 

Также первые послевоенные годы в состав Балтийского флота вошли три 
легких крейсера, вооруженные двенадцатью 152-мм орудиями в четырех 
трехорудийных башнях. Их скорость достигала 35 узлов. 

«Чапаев» – был заложен 8.10.1939 г.  Вошел в состав 4-го ВМФ  19.09.1950 г. 
«Железняков» – был заложен 31.10.1939 г. и вошел в состав 4-го ВМФ  
7.09.1950 г. 

«Чкалов» (с 1958 г. – «Комсомолец») 22.04.1951 г. вошел в состав 8-го 
ВМФ. В 1953 году нанес визит в г. Гдыню (Польша), 1964 г. – в г. Копенгаген 
(Дания), 1969 г. – в  г. Хельсинки и в октябре 1969 в г. Росток (ГДР).  
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В 1951 г. был принят в состав флота более мощный крейсер — 
«Свердлов», имевший двенадцать 152-мм орудий, шесть 100-мм 
двухорудийных установок, тридцать два зенитных автомата и два пятитрубных 
торпедных аппарата. Один за другим вступили в строй крейсера. 

«Адмирал Ушаков» – с 19.09.1953 входил в состав 8-го ВМФ, а с 1955 в 
КБФ. В 1956 был перечислен в состав СФ. В 1954 нанес визит в Стокгольм 
(Швеция) [6; 2]. 

«Александр Суворов» – с 1954 года в составе 8-го ВМФ. В 1955 г. нанес 
визит в Портсмут (Великобритания). С 1956 года перечислен в состав СФ.  

«Жданов» – с 1953 г. в состав 8-го ВМФ, а с 1955-1970 гг. в состав КБФ. В 
1957 г.  визит в Сплит (Югославия) и в 1957 г. – Латакия (Сирия) [5: 4]. 

«Октябрьская революция» – был перечислен в состав КБФ 16.12.1960 г. В 
1970 г. нанес визит в Шербур (Франция). 

Также были получены эскадренные миноносцы типа «Смелый» с 
полностью сварным корпусом. 

«Свободный» – 1952 г. вошел в состав 8-го ВМФ. Нанес визит в Стокгольм 
(Швеция) – 1954 г. В 1957 г. – в Сплит (Югославия), 1957 г. – в Латакию 
(Сирия), 1958 г. и 1960 г. – Хельсинки (Финляндия). [5: 24] 

«Степенный» – с 1953 г. в составе 8-го ВМФ. Наносил визиты в Стокгольм 
(Швеция) – 1954 г. и в 1958 г. – Хельсинки (Финляндия) [5: 25]. 

«Суровый» – в 1950 г. вошел в состав 4-го ВМФ. В 1953 г. нанес визиты в 
г. Гдыню (Польша), в 1956 г. Роттердам (Голландия) и в 1965 г. – Стокгольм 
(Швеция) [5: 22]. 

Они обладали повышенной мореходностью и автономностью, были 
оснащены современными средствами радиолокации и управления стрельбой. 

В начале 1953 года ВМС СССР получили приглашение принять участие в 
параде королевского флота на Спидхейдском рейде Портсмутской военно-
морской базы по случаю коронации Елизаветы II. Предстоял первый за все 
послевоенное время официальный дружественный визит советского корабля в 
западноевропейскую военно-морскую базу. Выбор пал на крейсер новейшей 
послевоенной серии «68-бис» – «Свердлов». Три месяца ушло на подготовку 
экипажа и корабля к этому походу. С большим мастерством экипаж крейсера 
«Свердлов»  в июне 1953 г. осуществил постановку на якоря способом 
фертоинг, всего лишь за 12 минут. Английская пресса высоко оценила 
отличную морскую выучку экипажа [2: 342]. 

В основном, в первое послевоенное десятилетие корабли ВМС СССР 
плавали в основном в прибрежной зоне, не рискуя далеко удаляться от берегов. 
Отсутствие   океанских подводных лодок, малочисленность и крайняя 
изношенность крупных надводных кораблей не позволяла выходить в просторы 
Мирового Океана. Но со временем флот набирал силу и уже с середины 1950-х 
годов субмарины начинают осваивать океанские просторы, прорываясь в 
заповедники американских ВМС. В 1955 г. дизельная подводная лодка проекта 
613 в течение 30 суток действовала под РДП (устройство работы дизеля под 
водой) в Баренцевом море, не всплывая на поверхность. Помимо подводных 



 21

лодок, к несению боевой службы стали широко привлекаться надводные 
корабли. 

Обычными стали походы военных кораблей Краснознаменного 
Балтийского флота вокруг Европы, из Балтийских портов в воды Заполярья.  

В декабре 1957 г. президент Индонезии Сукарно начал борьбу за 
освобождение западного Ириана. В свою очередь Н.С. Хрущев предоставил им 
помощь. В 1960 г было передано несколько десятков кораблей. Среди них были 
«Орджоникидзе», эсминцы «Беззаветный», «Беспокойный», «Внезапный», 
«Волевой» проекта 30 бис. Для этого крейсер перегнали с Балтики на Черное 
море, где он на «Севморзаводе» был оборудован для эксплуатации в тропиках. 

5 сентября 1956 г. отряд кораблей в составе крейсере «Орджоникидзе» и 
двух сторожевых кораблей «Горизонт» и «Корсак» вышел из Севастополя в 
Индонезию. 

В 1959 г. в районе Балтийского моря было проведено несколько маневров 
военно-морских флотов стран Североатлантического блока. Города Фленсбург 
и Киль при этом превращаются в базы НАТО [2: 346]. 

Со второй половины 1960-х годов были сформированы оперативные 
эскадры разнородных сил, развернутые в операционных зонах каждого из 
четырех морских театров страны. 

С 1964 года корабли ВМС СССР приступили к регулярному несению 
боевой службы, главными  задачами которой считались постоянное 
патрулирование ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в 
постоянной готовности к нанесению удара по наземным объектам, поиск и 
слежение за ракетными подводными лодками и авианосными соединениями 
вероятного противника.  

При этом подводные ракетоносцы первого поколения, в силу малой 
дальности действия ракетных комплексов были вынуждены действовать в 
близости берегов стран НАТО, где постоянно находились в зоне пристального 
внимания противолодочных сил противника.  Особую опасность для советских 
подводных лодок представлял Фареро-Исландский противолодочный рубеж, 
при преодолении которого происходило их обнаружение силами их вероятного 
противника. 

7 мая 1965  года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Краснознаменного Балтийского, Черноморского, Северного и 
Тихоокеанского флотов орденом Красного Знамени. 

С 1965 г. Краснознаменный Балтийский флот становится Дважды 
Краснознаменным Балтийским флотом. 

В заключение можно сделать вывод, что впервые десятилетия после ВОВ 
КБФ выполняло задачи по обезвреживанию акватории Балтийского моря от 
мин и по восстановлению причалов и доков. С 1964 года приступил к несению 
регулярной боевой службы. Так же совершались успешные визиты в различные 
страны. Самым успешным был поход в Англию, в котором принимал участие 
крейсер «Свердлов», экипаж которого продемонстрировал высокую подготовку 
кадров. КБФ принимал участия в учениях с участниками Варшавского 
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договора, в частности «Север-68». Эти учения и еще несколько менее 
масштабных командно-штабных игр и тактических учений на флотах 
позволили в апреле – мае 1970 года успешно провести самые 
крупномасштабные маневры ВМФ СССР «Океан», охватившие акватории 
Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов. 
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В статье рассматривается письмо Прокла, направленное к Иоанну 
епископу Антиохийскому по поводу Епископа Эдесского Ивы, который 
поддерживал несторианское учение. Предпринята попытка выявить 
исторический контекст письма, дать филологический и реальный 
комментарий текста. 

Ключевые слова: несторианство, Прокл Константинопольский, 
христианство, третий вселенский собор (Эфесский), религиозная полемика. 

 
В статті розглядається лист Прокла Константинопольскького до 

Йоанна Антиохійського щодо єпископа Іви Едеського, який підтримував 
несторіанство. Зроблена спроба дослідити історичний контекст листа, дати 
філологічний та реальний коментар до тексту. 
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This article considers Proclus’ letter directed to John the Bishop of Antioch as 

to Iba the Bishop of Edessa who supported Nestorianism. The author has made an 
attempt to identify the historical context of the letter as well as to give both 
philological and real commentaries on the text. 

Key words: Nestorianism, Council of Ephesus, Proclus of Constantinople, 
Christianity, religious polemics. 

 
Эпистолярный жанр в ранней Византии – очень яркое и пока что 

малоизученное явление. Сеть переписки, охватывавшая крупные города 
империи соединяла видных интеллектуалов, политических и церковных 
деятелей своего времени. Письма отображали важнейшие события тех сфер 
жизни, в которых принимали участие стороны переписки. Жители разных 
уголков империи обращались к выдающимся богословам с просьбой о 
разъяснении некоторых сложных вопросов, отцы в ответных посланиях 
формулировали новые идеи, становящиеся вкладом в развитие богословской 
мысли. В 30 – 40 гг. V в. одной из важных тем переписки стала проблема 
учения несторианства. Особый интерес представляет та стадия развития 
христианского вероучения, которая лежит между возникновением его основных 
вопросов  и их решением, в частности, сам  процесс того, как представители 
ортодоксальной линии в общении  приходили к неким общим решениям. 

Автором предпринята попытка проанализировать одно из писем Прокла, 
патриарха Константинопольского, отравленное Иоанну, епископу 
Антиохийскому, посвящённое проблемам православно-несторианской 
полемики. В письме проявляются как общие черты данного эпистолярного 
жанра той эпохи, так и особенности стиля и мировоззрения Прокла. 
Необходимо отметить, что этот патриарх отличался от большинства высших 
церковных иерархов рассматриваемого периода, гораздо большей терпимостью 
и способностью решать многие церковные проблемы путем компромисса, чем 
он особенно интересен в наше непросто время. 

Исторический контекст письма 
Данное письмо необходимо рассматривать в контексте событий связанных 

с третьим Вселенским Собором, собранным для осуждения Нестория. Суть 
богословских и иных проблем, затронутых в письме уходит своими корнями в 
ещё более ранние и глубокие процессы. А именно в процесс формирования 
богословских отличий в понимании христианства между антиохийской и 
александрийской школами богословия, на которые, в свою очередь, 
накладывалась экономическая конкуренция этих регионов внутри империи и 
некоторые протестные настроения среди простого народа, вызванные 
последним обстоятельством. 

В 428 году патриархом константинопольским становится известный 
антиохийский проповедник Несторий. Его назначение императором Феодосием 
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Малым было во многом политическим актом. Император хотел уменьшить 
влияние в церкви александрийской и константинопольской партий, дав больше 
власти их оппонентам – антиохийцам. Несторий как ставленник императора и в 
дальнейшем до определенного времени пользовался его поддержкой в решении 
важных вопросов.  

Новый патриарх довольно быстро развернул в Константинополе бурную 
деятельность. Он решил активно бороться со всеми современными ему ересями 
и заблуждениями, для чего ему явно не хватало образовательного уровня, 
живости мысли и рассудительности. Главным его качеством было красноречие, 
благодаря которому Несторий прославился ещё будучи в Антиохии. Сократ 
Схоластик повествует о некоем пресвитере Анастасии, которым  Несторий 
«был вовлечен в нечестие» [10]. Читая проповедь, пресвитер призвал прихожан: 
«Пусть никто не называет Марию Богородицей, ибо Мария была человек, а от 
человека Богу родиться невозможно» [10]. Это произвело смуту среди 
прихожан, но Несторий стал защищать Анастасия и после принял его точку 
зрения. В христологическом вопросе Несторий и его последователи стояли на 
позициях того, что Христос был не Бог, а человек лишь в ходе своей 
деятельности ставший мессией [4: 54]. Несторий, как и его земляк Анастасий,  
стали утверждать, что Богородица родила человека, только впоследствии 
принявшего божественную природу. 

К тому времени в христологическом учении церкви сложились уже 
традиционные представления о соединении двух ипостасей. На этих же 
позициях стоял Кирилл Александрийский и большинство известных в то время 
богословов. По причине возникшего спора в 431 г. в Эфесе был созван собор. 
Кирилл, приехав со своими единомышленниками в Эфес, и, не дожидаясь 
прибытия делегатов с Востока, начал собор, на котором осудили Нестория. 

Скорее всего, Иоанн Антиохийский первоначально не желал входить в 
конфронтацию с Кириллом, да и Кирилл вначале хотел привлечь Иоанна на 
свою сторону. Накануне собора Кирилл направил к Иоанну послание, в 
котором в весьма благожелательном духе призывал к сохранению единой 
церкви от раскола, спровоцированного учением Нестория [5:181–182]. 
Аналогичные письма отсылались Кириллом всем значимым церковным 
деятелям того периода. Опоздание Иоанном на собор было спровоцировано 
погодными условиями [11]: весной, когда дороги размыты по суше из 
Антиохии до Эфеса добираться было намного труднее и дольше, чем по морю 
из Александрии. В итоге Кирилл начал собор, не дождавшись представителей 
Востока. 

Немного позже прибыл Иоанн Антиохийский со своими клириками с 
Востока и созвал параллельный собор, вошедший в историю как  сonciliabilum – 
соборик, предавший анафеме Кирилла. Разумеется, что дело решалось не 
только на церковном уровне. Кирилл  очень умело влиял на императора и на 
собор, в результате его линия победила. Следует заметить, что догматическое 
значение Эфесского собора весьма незначительно: отвергнув учение Нестория, 
собор не дал положительного догматического определения по поднятым 
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вопросам. Учение Нестория было осуждено без ясного указания, что именно 
было в нем еретического [2: 221]. Собор породил много противоречий в 
Церкви, которые решать приходилось позже. 

Спустя некоторое время  произошло примирение Иоанна и Кирилла. Во 
время патриаршества Максимина, был созван соответствующий собор, 
результатом которого была антиохийская уния 432 года. Иоанн присоединился 
к осуждению Нестория, о чем свидетельствует письмо Кирилла к Иоанну, 
написанное во времена патриаршества Максимиана (431 – 434) [6: 189 – 191]. 
Сложно установить, было ли это самостоятельное решение или решение, 
принятое под давлением императора, направившего в 432 году письмо к 
Иоанну, в котором Феодосий призывал к примирению с Кириллом [7: 139; 9: 
137 – 139], однако точно можно говорить, что ко времени патриаршества 
Прокла, Иоанн был канонически признанным епископом, которого уже никто 
не обвинял в ереси. В обоих посланиях Феодосий главной задачей объявляет 
примирение и объединение Церкви. 

Проклу предстояло дать ответы на все те вопросы, которые не решил 
Эфесский собор. Показательной является просьба армянских клириков 
объяснить непонятные им аспекты несториевой ереси, которую они направили 
к тогда уже Константинопольскому патриарху Проклу. На это Прокл написал 
свой «Томос к Армянам», который упоминается в рассматриваемом нами 
письме. Немалая часть епископов, приверженных Несторию, отказалась 
выполнить предписания из «Томоса», среди них и Ива Эдесский. Они считали 
Кирилла Александрийского приверженцем апполинаризма.  

В конце концов, Иоанна Антиохийского удалось переубедить. Во время 
написания Проклом письма, Иоанн выступал главным адептом примирения на 
Востоке. Иоанн надеялся, что после увещеваний Прокла многие восточные 
епископы примирятся с Кириллом Александрийским [12: 215]. 

Непосредственным же поводом к написанию письма были усилия анти-
несторианского архимандрита Далматия, который сообщил о конфронтации в 
Эдессе между некоторыми клириками и мирянами, не поддерживающими 
несторианство, с одной стороны, и Ивой с его сторонниками, с другой. До Ивы 
епископом Эдессы был Рабулла, который не являлся сторонником 
несторинства, но с приходом Ивы в 436 г. эта проблема активизировалась. 
Необходимо признать, что Ива был довольно образованным и ему принадлежит 
перевод на сирийский язык писаний Феодора Мопсуэстийского («глав»), на 
которые ссылались несториане [3: 140]. Поэтому вразумить Иву было так 
важно для Прокла. 

Научные издания 
Греческий оригинал письма утерян, издавались лишь латинские переводы 

письма. Научные издания текста производились с XVII в. Первое было 
предпринято французским иезуитом–этудитом Филиппом Лаббе, в пятом томе 
«Sacro sancta concilia ad Regia meditionem exacta»,изданном в 1671 году. Эрудит 
указал датировку письма, написав его под 437 годом [15]. Лаббе размещает 
письмо в корпусе документов пятого вселенского Собора [20: 511 – 517]. Там 
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же Лаббе публикует комментарии, данные этому письму участниками этого 
вселенского Собора. При исследовании мы пользовались изданием аббата 
Миня “Magna Patrologia Graeca” [16:873–876], которое, по сути, повторяет 
издание Лаббе, но в нем письмо дано в корпусе писем Прокла. Новейшее 
критическое издание текста предпринято в издании “Acta Conciliorum 
Oecumenicorum” (издатель – Эдвардус Шварц (Edvardus Schwartz) [13:142]. Нам 
удалось ознакомиться с данным изданием лишь косвенно, благодаря работе 
“Proclus of Constantinople and the Cult of the Virginin in Late Antiquity” 
написанной современным исследователем Николасом Констасом (Nicholas 
Constas), который касается темы письма и даже приводит несколько 
переводных цитат [14:113]. Существенных отличий от текста Миня нами не 
обнаружено. К сожалению, само издание было нам недоступно. 

Рассматривая особенности текста Прокла, можно выделить, что письмо 
написано в формально дружеском духе (он постоянно использует обращение в 
превосходной степени,  «religiossime»), не смотря на то, что ранее они с 
Иоанном Антиохийским придерживались разных взглядов на 
христологическую проблему. Однако из письма не чувствуется, чтобы Прокл 
слишком почитал Иоанна. Антиохийский епископ для Прокла, скорее, союзник, 
с которым их объединяет одна цель. 

Структура письма Прокла следующая: 
1.Вначале идет введение, в котором  Прокл говорит о пользе чистоты церкви, о 
необходимости в добрых пастырях и о том, чем добрые пастыри отличаются от 
злых. Он пытается показать, что добро и что зло и объяснить, почему добрым 
быть хорошо, а плохо быть злым. 
2. Прокл размышляет о том, что пастырь должен заботиться о вверенных ему 
людях. «Ибо, если кто не заботится о ближних, скатывающихсяк худшему, и, 
если беспечность дремлющего начальника угрожает тем [пастве – В.В.] 
неизбежным осуждением и похищением зубами ненасытного волка, тот 
называется Писанием наемником ленивым и нерадивым, но не пастырем». 
Далее, в этом же блоке информации Прокл приводит в пример ветхозаветную 
историю о судье Илии, герое первой книги Царств. Илий, будучи на такой 
высокой должности, не обращал нужного внимания на моральный облик 
собственных детей, которые были «люди негодные; они не знали Господа» 
(1Цар. 2:12.) Тогда к Илию был послан человек Божий, возвестивший кару за 
их нечестие. Произошло следующее: во время войны с филистимлянами 
израильтяне взяли с собой Ковчег Завета, при котором были и священники. 
Однако Израиль потерпел сокрушительное поражение, оба сына Илия погибли, 
а Ковчег попал в руки врагов. Узнав об этом, Илий упал со своего седалища, 
сломал хребет и умер. Впрочем, ему к этому времени было уже 98 лет. (1Цар. 
4:22). Этой историей Прокл хотел сказать, что совсем недостаточно пастырю 
быть благочестивым, он также должен заботиться о своихсоработниках и 
пастве. 
3. Прокл заключает: «Он [Илий – В.В], сам не делал того? на что отважились 
его дети, однако он содействовал им, поскольку не запрещал грешащим… не 
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запрещать позорные дела – это уподобляться совершающим их… По этой 
причине равным образом наказание выносится и тем, кто совершал 
нечестивое, и тем, кто не запрещал» [19: 874]. 
4.Далее Прокл выражает главную мысль письма: она состоит в необходимости 
призвать Иву, который «так любит безумие Нестория» к покаянию. При этом 
Прокл ссылается на свои главы (capitulum), очевидно, имеется в виду «Томос к 
армянам» Это главное полемическое произведение Прокла против несторииан. 
Оно написано по просьбе армян [17: 851 – 856], которые жаждали толкования 
некоторых сложных для обывателя моментов христианского вероучения, с чем 
и обратились к Проклу. Патриарх дал им обстоятельный ответ и после 
апеллировал к собственному анти-несторианскому произведению. 
5. Обозначив главный тезис, Прокл предоставляет аргументацию в случае того, 
если Ива не согласится принять главы Прокла: «[если он] осмелится защищать 
главы, в которые я не верю, то пусть будет осуждён». Далее следует 
христологическое учение Прокла. 
6. Резкое осуждение еретиков. 
7. Ещё один призыв к Иоанну заботится о заблудших ближних. «Итак, я 
прошу, пусть старание будет совершенным. Ты должен знать, 
благочестивейший, что ни кому другому не будет угождать упомянутый 
епископ Ива как только самому себе, соглашаясь с настоящим письмом». Здесь 
же вспоминается Далмаций, тот клирик, по убеждению Прокла, на которого 
может опереться Ива, отказываясь от несторианства. 
8. Сообщение о некотором благочестивом Феодоре, который должен передать 
письмо. Феодор был представителем Иоанна Антиохийского в 
Константинополе [14: 113], и с ним легче всего было передать письмо. 

Риторические приемы 
Проклом используется ряд риторических приемов для усиления речи. 
Очевидно, что в письме не встречается такое обилие фигур речи, как в 

других речах Прокла, предназначенных для более широкой аудитории таких, 
как «Беседа, произнесенная в присутствии Нестория в великой 
Константинопольской Церкви о вочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, 
о том, что Святая Дева Мария есть Богородица, и что родившийся от неё не 
есть Бог только, и не есть человек только, но Еммануил, который есть вместе 
Бог и человек, неслитно и непреложно» [1: 137 – 142] и других. Однако их 
можно встретить и в анализируемом письме, чаще всего в лапидарной форме, 
насколько это возможно и допустимо в эпистолярном жанре. Прокл применял 
их для того, чтобы убедить собеседника в своей правоте.  

Употребляется, например риторический вопрос: «Разве несправедливо, 
что за усердным следуют, а от ленивого в сложных обстоятельствах 
бегут?». 

Употребляются авторские неологизмы: Inemendatio – нераскаянность, для 
отрицания используется приставка«in» (скорее всего, калька возникшая при 
переводе соответствующего греческого термина; в качестве прототипа можно 
предположить субстантивированное– «αμετανόητον»). 
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Monstraloquium – можно перевести как уродословие, (образовано как синоним к 
слову «vaniloloquim»  –  пустословие). 

Присутствуют  резкие выражения:  «Impiorum abortivorum et sibi 
perniciosorum patres apparuerunt». – «Являют себя нечестивыми недоносками и 
являются причиной собственной погибели». 

Метафоры: «…людей, совершающих грабеж будто бы клыками 
ненасытного волка…» [19: 873] (впрочем, образ, похоже, взят из Деян. 20:29). 

Результат письма, его действие и влияние на Иоанна Антиохийского 
Дальнейшая история письма и результат увещания Прокла, весьма 

показательны. На Иву не подействовали письма и увещания Проклаи Иоанна по 
следующим причинам: 
1.Социально-экономические: старое противостояние Антиохии и Александрии 
в V в. было особенно выражено. На Востоке должен был быть центр некого 
сопротивления, являющийся в какой-то степени символом самостоятельности. 
2.Религиозные: нельзя точно сказать являлось ли несторианство порождением 
Антиохийской школы богословия. Скорее, ересь являлась частным случаем 
искажения антиохийского богословия.  Но, тем не менее, и в этом Антиохия 
хотела быть независимой от назойливых Константинополя и Александрии. 
3.Дело было даже не в Нестории, который не был столь ярким богословом 
чтобы создать новое учение [8: 228]. Кроме Ивы, было ещё несколько знаковых 
для Востока учителей, на которых ссылались несториане: Феодор 
Мопсуэстийский, Феодорит Кирский. Их имена были известней и авторитетней 
среди населения.  Хотя назвать их приверженцами тех идей, которые 
проповедовал Нестория также сложно. И здесь можно согласиться с Сократом 
Схоластиком, который не считает, что у Нестория были какие-то явные 
идейные  предшественники. Сократ говорит, что скорее то, что выразил 
Несторий, было признаком его малообразованности. 

Ива умер при епископской кафедре, находясь в каноническом 
христианстве, несмотря на то, что некоторое время его лишали сана и активно 
рассматривали его ортодоксальность на Халкидонском соборе. На нём Ива 
пообещал анафематствовать Нестория, в результате чего был признан 
невиновным и возвращен на кафедру. Ива был вновь признан еретиком лишь 
посмертно, при Юстиниане, на пятом Вселенском соборе. 

После того, как письмо было отправлено, на Востоке 
повсеместнопрактиковалось формальное принятие постановления Иоанна 
Антиохийского, при том, что принявшие его продолжали мыслить 
несторианскими категориями. Прокл также видел, что нужно далее 
действовать, и после смерти Иоанна обратился с аналогичной просьбой к 
новому епископу Антиохии Домну [18]. 

Прокл несколько отлично от своих предшественников строил отношения с 
Антиохией, понятно, что само написание такого письма – прецедент 
вмешательства в чужую епархию. Но Прокл накануне также пошёл на утупки: 
он принес мощи Иоанна Златоуста в Константинополь, что должно было 
расположить к нему, как иоаннитов, так и умеренных антиохийцев [14: 114]. 
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Кроме того, это был в некоторой степени антинесторианский ход. Великий 
антиохиец Златоуст некогда написал своему другу Феодору увещательное 
письмо, в котором вразумлял последнего. Дело в том, что Феодор и Иоанн 
вместе шли по пути духовного совершенствования, но вдруг Феодор решил 
отойти от этого, и Златоуст написал знаменитый труд «Увещание к Феодору 
павшему». В дальнейшем Феодор исправился, и стал известным епископом, 
заняв Мопсуэстийскую кафедру. Написал много трудов, на которые позже 
ссылались несториане и считали Феодора своим учителем. В шестом веке 
письмо Прокла к Иоанну использовали на пятом Вселенском Соборе. 

Говоря о деятельности Прокла по борьбе с несторианством в Эдессе, 
можно сказать, что она была менее успешной, чем в Армении и Киликии. 
Прокл использовал разные рычаги воздействия, и одним из них была переписка 
с высшими церковными чинами определенных регионов. А сейчас она является 
для нас ценным источником по идейно-политической борьбе того периода. В 
письме проявились особенности мировоззрения Прокла, его желание к 
компромиссу и примирению путем некоторых жертв со своей стороны.  
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Дана стаття присвячена дослідженню взаємовідносин Радянської Росії і 

Німеччини в 1918-1921рр.  Вибір теми обумовлений необхідністю вивчення 
досвіду минулих часів для розуміння сучасних політичних тенденцій і 
використання даного досвіду при аналізі сучасних політичних подій. У статті 
проаналізовані революційні події в Німеччині в 1918р. та їх вплив на характер 
Радянсько-німецьких відносин. Метою цієї статті є вивчення та детальне 
висвітлення подій минулого, а також пропонується можлива імплементація 
досвіду політичних подій минулого для вирішення актуальних політичних 
проблем сучасності. У рамках статті події 1918-1921рр. розглядаються у 
якості певного прецеденту, який можливо дозволить вирішувати схожі 
конфлікти в майбутньому без людських втрат і дуже руйнівних наслідків. 

Ключові слова: міжнародні відносини, Радянська Росія, Веймарська 
республіка, революційні події, політичний компроміс. 

 
Данная статья посвящена исследованию взаимоотношений Советской 

России и Германии в 1918-1921гг. Выбор темы обусловлен необходимостью  
изучения опыта прошлых лет для понимания современных политических 
тенденций и использования данного опыта при анализе современных 
политических событий. В статье проанализированы революционные события 
в Германии в 1918г. и их влияние на характер Советско-германских 
отношений. Целью данной статьи является изучение и детальное освещение 
событий прошлого, а также предлагается возможная имплементация опыта 
политических событий прошлого для решения актуальных политических 
проблем современности. В рамках данной статьи события 1918-1921 гг. 
рассматриваются в качестве некого прецедента, который возможно 
позволит решать схожие конфликты в будущем без человеческих потерь и 
столь разрушительных последствий. 

Ключевые слова: международные отношения, Советская Россия, 
Веймарская республика, революционные события, политических компромисс. 
 

The article is dedicated to the research of relations between Soviet Russia and 
Germany in 1918-1921. This case study was chosen because of the necessity of 
studying the experience of the past in order to understand modern political 
tendencies and to implement this experience when analyzing modern political events. 
The revolutionary events in Germany in 1918 are investigated in this article and 
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special attention is paid to their influence on the character of Soviet–German 
relations. The aim of this article is to study and to highlight the events of the past in 
detail, and also to suggest a possible implementation of the experience of these events 
when solving urgent political problems of the modern world. Within the given article, 
the events of 1918-1921 are investigated as a kind of a precedent, which might enable 
people to solve similar political conflicts in future without human losses and such 
devastating consequences. 

Key words: international relations, Soviet Russia, the Weimar Republic, 
revolutionary events, political compromises. 

 
Актуальність даної теми полягає, в тому, що вона на основі подій, які 

відбувались у Європі в ході та після завершення Першої світової війни, дає 
досвід для побудови сучасних міжнародних відносин. Пізнання характеру 
радянсько-німецьких стосунків в зазначений час важливо для побудови 
міждержавних взаємин сьогодні. 

З даної проблеми існує значний масив джерел та літератури. Сучасний 
рівень розвитку історичної науки, введення у науковий обіг нових документів 
та матеріалів дозволяє уникнути заполітизованості, тенденційності, 
притаманних працям радянських авторів. 

Тема роботи дає змогу порівняти радянську систему політичної влади, 
економіку, політику і систему, яку створив німецький народ у процесі 
революції 1918 р. та створення найдемократичнішої на той час у Європі 
Веймарської конституції і державно-політичного та економічного ладу.  

Дослідження періоду розквіту радянсько-німецьких відносин дозволяє 
отримати відповідь на питання, яким чином в Європі у 20-ті роки XX ст. 
склались дві, схожі тоталітарні системи. На публікаціях джерел та 
дослідженнях радянської доби, присвячених подіям 1917 р. в Росії, 
громадянській війні, події НЕПу, історії Другої Світової та Великої вітчизняної 
воєн, лежала печатка необ’єктивності та заідеологізованості. Ступінь 
викривлення часто-густо залежав від зміни кон’юнктури у комуністичній 
верхівці і вимог про перегляд ролі тих чи інших фігур. 

Слід зазначити, що у багатьох працях представників білої еміграції, 
авторів далекого зарубіжжя теж мав місце відхід від історичної правди. 
Порівнюючи нинішні відносини між сучасною ФРН, РФ та Україною необхідно 
брати до уваги, що сьогоднішня Німеччина – це провідна європейська держава, 
лідер серед економічно найсильніших держав світу. А Російська Федерація та 
Україна – є молоді демократії з поки що нестабільною економікою. За таких 
обставин треба виробити чітку лінію зближення України з Німеччиною, щоб 
використати її досвід, по-перше, у побудові демократичної політичної системи; 
по-друге, у запозичені досвіду розбудови економіки, що допоможе Україні  
вийти на рівень розвинутих країн. 

В ході роботи над темою ми використали певний масив джерел. Велике 
значення для вивчення теми має видання: «Документы внешней политики 
СССР», в якому наводиться чимало матеріалів про відносини між Німеччиною 
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та Радянським Союзом у 20-ті роки XX ст. Вони видані «Комиссией по 
изданию дипломатических документов при Министерстве Иностранных дел 
СССР» під редакцією доктора економічних наук А.Громико. У томі I – 
опубліковані документи та матеріали, які охоплюють період з «7 листопада 
1917 по 31 грудня 1918 р.» [5: 352]. 

Це такі важливі і цікаві документи, як «Правительственное сообщение о 
ходе переговоров о перемирии между делегатами Германии, Австро-Венгрии, 
Турции и Болгарии, с одной стороны, и делегатами Советской России – с 
другой». Це: «Циркулярная телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел всем российским послам, посланникам и членам посольств и миссий» 22 
лист. 1917 р.  

Крім того, нами використані статті зі збірки «Вопросы внешней политики 
СССР и современных международных отношений. / Зборник статтей» под 
общей редакцией Л.Ф.Ильичева, Ш.П.Санакоева,  М.А.Харламова и 
Д.Е.Мельникова / Государственное издательство политической литературы. М., 
1958. – у список літератури [6: 349]. 

В анотації до цього збірника ми бачимо звеличення всього того, що робила 
у політиці зовнішніх відносин Радянська влада. У тому ж ключі написана 
робота С.І.Блінова «Внешняя политика Советской России. Первый год 
пролетарской диктатуры» [2: 173]. Цікаві оцінки, судження щодо розуміння 
характеру радянсько-німецьких відносин 1920 – 1933 рр. має робота 
С.О.Горлова, кадрового російського дипломата і вченого, кандидата історичних 
наук, під назвою: «Совершенно секретно. Альянс Москва – Берлин, 1920 – 1933 
гг. (Военно-политические отношения СССР – Германия)» [4: 352]. 

Слід відзначити й працю російського вченого, доктора історичних наук, 
Г.Л. Соболєва. «Русская революция и «немецкое золото» [13: 479]. У ній автор 
докладно досліджує взаємовідносини між більшовиками, Радянською Росією та 
німецькою владою від підготовки до революції та у подальшому. Він викриває 
таємні сторони таких взаємин. Важливо, що Г.Л.Соболєв висловлює 
оригінальні думки щодо мотивів, прихованих пружин відносин між 
більшовиками та німецькою елітою. 

Книга М.Веллера, А.Буровського «Гражданская история безумной войны» 
цікава незвичним, сучасним підходом до оцінки дій у складних обставинах 
лідерів Радянської Росії та Німеччини. В книзі висвітлюється, розкривається 
значення міжнародного оточення для німецько-радянських стосунків [3: 639].   

Роботи В.Є.Шамбарова «Государство и революции» [15:582] та 
«Белогвардейщина» [16: 640] – це праці дослідника з новим поглядом на 
російську історію. Розглядаючи характер міжнародних відносин зазначеного 
часу, ніяк не можна оминути діяльність дипломатів – як радянських, так й 
інших країн. У цьому плані особливий інтерес представляє собою робота 
А.С.Баханова «На заре советской дипломатии. Органы советской дипломатии в 
1917 – 1922 гг.» [1: 173]. 

У 1918 р. Німеччина вичерпала всі резерви для продовження війни. 28 
жовтня 1918 р. у місті Кілі команди німецьких військових кораблів відмовилися 
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виконати наказ командирів вийти в море проти переважаючої британської 
армади. Впродовж перших днів листопада повстанці захопили портові міста 
Росток, Любек та ін. У Баварії та Саксонії соціалісти проголосили республіки. 
Втративши підтримку генералів своєї армії, кайзер Вільгельм II подався до 
Голландії. Акт зречення він підписав лише наприкінці листопада. 10 листопада 
1918 р. була скликана соціал-демократами Велика рада, яка  передала владу 
соціал-демократичному уряду республіки на чолі з Фрідріхом Ебертом.  

За три дні до початку німецької революції дипломатичні відносини 
Німеччини з Росією були припинені [12: 555]. Німецький уряд запропонував 
Москві відкликати своїх дипломатичних представників – він боявся 
більшовицької пропаганди. Посол ... Іоффе покинув Берлін 6 листопада 1918 – 
як раз в той день, коли повідомлення про повстанні кільських моряків 
докотилися до німецької столиці. 11 листопада 1918 р. Москва звернулася до 
пролетарського Берліну: «Шейдеманы вместе с эрцбергерами продадут вас 
капитализму. Во время перемирия они найдут общий язык с британскими и 
французскими капиталистами, которые заставят вас сложить оружие… Вы 
должны использовать это оружие для того, чтобы создать правительство во 
главе с Либкнехтом» [14: 265]. На другий день після початку німецької 
листопадової революції Радянська Росія послала до Німеччини п’ятдесят 
вагонів із зерном та іншим продовольством – і це в умовах голоду в самій Росії 
[10: 564]. 

Досить ясно, що більшовики не тільки хотіли роздмухати пожежу світової 
революції, а й переслідували оборонні цілі – вони боялися швидкої появи (після 
ймовірного відходу німців) військ Антанти. К.Радек 15 листопада 1918 
позначив як мету спільну боротьбу червоних і німців проти білих в Польщі, 
Литві, Латвії та на Україні. На чию сторону стануть німецькі війська? На 
переговорах з німцями в Яссах в листопаді 1918 р., білі генерали віднеслися до 
керівництва німецькими військам фактично як до союзників у боротьбі з 
червоними – вони хотіли, щоб німці тримали свої позиції аж до заміни їх 
білими частинами. Так німці в момент їх повної поразки і революції виявилися 
змушені виживати з обох сторін російського громадянського конфлікту.  

Поразка Німеччини і початок революції призвели до змін в міжнародному 
положенні Радянської Росії. Вона тепер змогла анулювати Брестський мир і 
почати активну військову і політичну боротьбу за вигнання німецьких військ з 
окупованих територій [11: 585]. У грудні 1918 р. у Берліні зібрався 
національний з’їзд рад. У січні 1919 р. таки відбулися вибори до Законодавчих 
зборів, після яких було сформовано коаліційний уряд. Наступного місяця 
парламент зібрався у Веймарі на своє перше засідання й розпочав роботу по 
підготовці тексту над конституції. 

В Німеччині були впливові кола, котрі мали плани організації взаємного 
військового походу німецької армії з арміями Антанти, США і Польщі проти 
Радянської Росії. Завдяки цьому походу вони сподівалися не тільки знищити 
«більшовицьку загрозу», яка поширювалася з Росії, а і добитися у держав-
переможниць кращих умов миру.  
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18 січня 1919 р. у Парижі зібралася конференція держав, що перебували в 
стані війни з Німеччиною. Серед них головними були США, Англія, Франція, 
Італія та Японія. При обговоренні умов мирного договору з Німеччиною серед 
членів конференції виявилося багато розбіжностей і протиріч. 7 травня 1919 р. 
був представлений проект мирного договору, котрий головою конференції 
французьким прем’єром ... Клемансо був вручений німецької делегації на чолі з 
німецьким міністром закордонних справ ... Брокдорф-Ранцау. Договір 
починався з Статуту Ліги націй. Німецька делегація хотіла вступити з 
державами Антанти в переговори щодо змісту, умов мирного договору, але їй у 
цьому було відмовлено. Делегації дозволили лише робити письмові заяви з 
приводу окремих статей договору. Цим вона широко скористалася, але сутності 
договору змінити не змогла. Тоді Брокдорф-Ранцау відмовився підписати 
договір і вийшов у відставку. Німецька делегація повернулася додому, після 
чого в Німеччині між противниками і прибічниками підписання договору 
відбулася гостра дискусія. Прихильники підписання в решті-решт перемогли, і 
в Париж була послана нова німецька делегація на чолі з соціал-демократичним 
міністром закордонних справ Германом Мюллером, яка 28 червня 1919 р. 
підписала мирний договір у Дзеркальній залі Версальського палацу.  

У серпні 1919 р. у Веймарі було прийнято конституцію республіки, 
названою Веймарською, яка закладала підґрунтя демократичного розвитку 
федеративної країни, що складалася з 18 федеральних земель. Вороги 
Веймарськоі республіки критикували, і почасти справедливо, її недоліки: 
коаліційні (найчастіше у складі Соціал-демократичної партії (СДП). Партії 
центру і Німецької демократичної партіі (НДП)) уряди роздирали суперечки; 
самі уряди були недовговічними. Інші партії активно агітували проти 
республіки. Проте більшість німців голосувала за партії, які підтримували 
демократичну систему в країні. 

Одночасно з військовою інтервенцією держави Антанти проводили 
політику економічної блокади. Використовуючи велику владу, держави–
переможниці примушували інші країни приєднуватись до блокади Радянської 
Росії. Таку пропозицію уряди Антанти зробили і Німеччині у ноті від 21 серпня 
1919 р. Перед радянською дипломатією в зв’язку з цим поставало важливе 
завдання: не допустити приєднання до блокади скандинавських і 
прибалтійських держав, а також Німеччини.  

20 жовтня 1919 р. Радянський уряд передав по радіо адресовану 
німецькому уряду ноту, в якій він рішуче попередив Берлін про серйозні 
наслідки для Німеччини у разі її приєднання до блокади. У ноті вказувалося, що 
Радянський уряд буде вважати приєднання Німеччини до блокади свідомо 
ворожими діями і тому залишає за собою право прийняти відповідні заходи, 
котрі він буде вважати за потрібне [7: 265]. 

Німецький уряд не міг не рахуватися з цим попередженням. Тому він у 
своїй відповіді державам Антанти відмовився брати участь у блокаді. Держави-
переможниці запропонували Німеччині взяти участь у боротьбі проти 
Радянської Росії. Але уповноважений Німецького уряду... Мальцан на це не дав 
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згоди. Це рішення було прийнято всупереч пропозиції генерала ... Людендорфа, 
котрий в січні 1920 р. пропонував прийняти участь у військовому поході 
Антанти проти Радянської Росії.  

У березні 1920 р. праві спільно з командувачем «Вільних корпусів» 
Вольфгангом Каппом  здійснили у Німеччині переворот. Генерал ... Лютвіц ввів 
до Берліна війська і призначив В. Каппа канцлером. Головнокомандувач 
рейхсверу генерал Ганс фон Сект відмовився захищати уряд Ф. Еберта і 
президент змушений був тікати на південь країни. Але армія, профспілки, 
державні службовці й банкіри виступили проти перевороту змусивши   В. 
Каппа «подати у відставку» і вивести війська зі столиці. 

На початку Радянсько-польської війни керівництво Веймарської 
республіки зайняло вичікувальну позицію. Прийнявши рішення не 
підтримувати Польщу, воно не перешкоджало провозу через свою територію 
спорядження для армій ... Пілсудського. Така політика викликала різку критику 
глави наркомату закордонних справ Г. В. Чичеріна. Основною причиною 
пасивності Берліна був страх. Керівники Веймарської республіки в рівній мірі 
побоювалися як нових антинімецьких випадів Антанти, так і більшовицької 
інтервенції. В цей час великі зусилля по зняттю напруги зробив радянський 
дипломат В.Л. Копп. У зверненнях до А. фон Мальцану він підкреслював, що 
політика Росії «определяется единственным стремлением – как можно скорее 
установить с германским народом более тесные экономические, политические и 
культурные связи» [9: 582]. Виступи В.Коппа проходили на тлі успіхів 
Червоної Армії і нових антинімецьких дій Антанти, яка всупереч підсумкам 
плебісциту передала Польщі ряд територій Східної Пруссії. 

Ці події змусили керівництво Веймарської республіки внести корективи 
щодо свого ставлення до РРФСР. У результаті з’явилося радянсько-німецька 
угода від 7 липня 1920 р., за якою радянський представник в Берліні – В.Копп і 
німецький в Москві – Г.Хильгер отримали деякі права дипломатів [4].  Успіхи 
Червоної Армії і інтенсивний діалог Москви і Берліна турбував Антанту. 11 
липня 1920 р. Англія пред’явила Радянської Росії ультиматум («ноту Керзона»), 
в якому зажадала призупинити подальше просування радянських військ на 
Захід і укласти з Пілсудським і Врангелем перемир’я. Східним кордоном 
Польщі повинна була стати т.н. «Лінія Керзона» або етнічна межа проживання 
поляків, визначена ще в грудні 1919 р. Відповіддю РРФСР, яка не бажала 
втрачати ініціативи, стало укладення 12 липня 1920 р. мирного договору з 
Литвою. Столицею цієї прибалтійської держави визнавався Вільно, на який 
претендувала і Варшава [4]. 

Паралельно з натиском на Москву Антанта посилила тиск і на Берлін. На 
конференції в Спа (5 – 16 липня 1920 р.) її представники відкинули пропозиції 
канцлера Веймарської республіки К. Ференбаха про збереження 200 тис. 
рейхсверу для боротьби з більшовизмом і зажадали сплати великої суми 
репарацій. Це рішення показало безпідставність надій деяких німецьких 
військових і промислових кіл про спільні з Антантою дії проти Радянської 
Росії. Відповіддю Веймарської республіки стала Декларація про нейтралітет від 



 37

20 липня 1920 р., підписана президентом Ф. Ебертом. Через два дні глава МЗС 
В. Сімонс звернувся з листом до Г. В. Чичеріна, в якому пропонував відновити 
дипломатичні відносини, зажадавши, щоправда, попереднього вибачення за 
вбивство лівими есерами в липні 1918 р. кайзерівського посла графа В. фон 
Мірбаха-Харф. 

Для підготовки відповіді 23 липня 1920 р. В. Копп відбув до Москви. Через 
8 днів це питання обговорювалося на засіданні Політбюро ЦК РКП (б). В 
результаті було прийнято рішення про скликання конференції з відновлення 
економічних і політичних відносин. 5 серпня 1920 Пленум ЦК РКП (б) 
визначив приблизний склад делегації РРФСР на чолі з А. А. Іоффе. 

Під час підготовки конференції Копп повернувся в Берлін, де передав 
Сімонсу особистий лист Чичеріна. У ньому нарком іноземних справ, зокрема 
писав: «Правительство угнетенного класса имеет гораздо меньше поводов для 
разногласий с правительствами угнетенных народов, чем с другими 
правительствами. Это обстоятельство представляет огромную ценность для 
наших отношений с Вашим правительством. С правительством, которое не 
стремится ни порабощать, ни эксплуатировать нас, мы, естественно, установим 
дружественные, добрососедские отношения» [8: 214]. Слова Чичеріна 
підводили ідеологічну основу під двостороннє співробітництво. Німеччина 
поставала країною, яка веде духовно близьку большевизму національно-
визвольну боротьбу. 

Логічним продовженням цього курсу стали чергові переговори Коппа з 
фон Мальцаном. 12 серпня 1920 р. радянський дипломат заявив: якщо у 
Варшаві буде створено більшовицький уряд, то він поверне Німеччині всі 
етнічні німецькі території, якщо ж в Польщі виникне реформістський кабінет, 
то Москва, як умову укладення миру, зажадає безперешкодного транзиту через 
«польський коридор» і польські області. Далі В. Копп розповів про очікувані 
антиваршавскі демарші Англії та Америки та отримання 3 млрд. зол. марок на 
закупівлю в Німеччині локомотивів. Крім того, він обіцяв допомогу німецької 
республіці в забезпеченні шпалами і кріпильним матеріалом. Остання 
обставина особливо цікава. Залізниці мали стратегічне значення. Фактично 
крізь призму пропозицій Коппа проглядаються контури не лише економічного, 
але й військового зближення. Симптоматично, що в той же самий день за сотні 
кілометрів від Берліна відбулася зустріч останнього кайзерівського військового 
аташе в Росії майора В.Шуберта з представниками 4 і 15 радянських армій 
Західного фронту. Німецький офіцер діяв за дорученням свого МЗС. Незабаром 
радянська сторона передала йому списки матеріалів, необхідних для Червоної 
Армії. 

Взагалі, в літні дні 1920 вище командування рейхсверу стало одним з 
найбільш послідовних прихильників зближення з РСФРР. Радянські 
представники в Німеччині зуміли налагодити контакт з головно-командувачем 
генерал-лейтенантом Г.фон Сектом. Для налагодження військового 
співробітництва Г. фон Сект направив до Москви свого емісара, колишнього 
військового міністра Туреччини Енвер-пашу. 
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Наведені вище факти свідчать про зміцнення прагматичної лінії радянської 
зовнішньої політики, яка окреслилася ще в попередній період. Здавалося, 
альтернативи їй немає. Однак, Радянська Росія не змогла пройти між Сциллою і 
Харибдою революційної нетерпимості. Відбувся спад в радянсько-німецьких 
відносинах. До політичних проблем в Німеччині у період кризи 1918 – 1923 рр. 
долучилися економічні проблеми: людські втрати внаслідок війни; 1921 р. уряд 
надрукував велику кількість грошей для виплати репарацій, що стало причиною 
падіння довіри до німецької марки. 

Версальська система розділила світ на переможців, нейтральних та ізгоїв, 
тому була вкрай вразлива. Тим більше, що серед принижених виявилися такі 
великі країни як Веймарська Німеччина та Радянська Росія. Вони неминуче 
повинні були знайти якісь форми співпраці. Однак довгий час кожна з них 
намагалася вирішувати свої зовнішньополітичні проблеми самостійно. 
Радянсько-польська війна призвела до того, що РРФСР та Німеччина поставили 
до порядку денного питання про всебічну, у тому числі військову, співпрацю. В 
результаті під загрозою опинилася вся діюча система міждержавних відносин. 

Радянська дипломатія навесні-влітку 1920 р. показала вміння при 
обмежених можливостях досягати бажаного результату. Особлива заслуга в 
цьому Г.В.Чичеріна, В.Л.Коппа і ряда інших співробітників НКЗС. Володіючи 
дипломатичними знаннями і багатим життєвим досвідом, вони вже тоді головне 
завдання бачили не в прискоренні приходу світової революції, а в боротьбі за 
гідне місце своєї країни в системі міжнародних відносин. Усвідомлюючи 
загрози, які походять від Антанти, особливо її союзника Польщі, ці прагматики 
з НКЗС були готові укласти союз між соціалістичною державою і буржуазною 
(а значить – класово-ворожою) Німеччиною. Ідеологічною основою зближення 
стала оцінка Веймарської республіки як пригнобленої країни, що веде 
національно-визвольну боротьбу. Вміло використовуючи міждержавні 
протиріччя і враження від військових перемог Червоної Армії, вони до кінця 
літа 1920 р. майже домоглися вирішення питання про повномасштабне 
відновлення радянсько-німецьких відносин. Однак до кінця проблему вирішити 
не вдалося. І справа не тільки у військовій поразці радянських армій. Головне в 
тому, що зовнішня політика Радянської Росії перебувала в жорсткій залежності 
від волі вищого партійного керівництва. НКЗС залишався в деякому віддаленні 
від центрів прийняття рішень. Певна свобода маневру у визначенні курсу 
країни у дипломатів з’являлася лише в разі відсутності одностайності в 
партійній верхівці. З точки зору перспектив світового розвитку радянське 
керівництво більше цікавив Комінтерн, який бачився штабом світової 
революції. У підсумку багато планів співробітників НКЗС зривалися. Це 
повною мірою проявилося в липні-серпні 1920 р., коли керівники більшовиків 
знову опинилася в полоні революційних стереотипів, що перешкоджали 
об’єктивній оцінці реального стану справ і вибудовування нормального 
міждержавного діалогу. 
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У даній статті висвітлюється перебування російського флоту у США в 
1863-1864 рр. по матеріалам американської преси. Підкреслюється внесок 
Росії в перемогу армії Союзу в громадянській війні США. 

Ключові слова: Росія, США, Великобританія, Франція, громадянська війна 
у США, польське повстання 1863 р., російські ескадри, дипломатична місія, 
американська преса. 

 
В данной статье освещается пребывание русского флота в США в 1863-

1864 гг. Подчёркивается вклад России в победу армии Союза в гражданской 
войне США. 

Ключевые слова: Россия, США, Великобритания, Франция, гражданская 
война в США, польское восстание 1863 г., русские эскадры, дипломатическая 
миссия, американская пресса. 

 
The article reveals the Russian Navy in the United States in 1863-1864 in the 

light of American press. The author emphasizes Russia’s contribution into the Union 
Army’s victory in the American Civil War. 

Keywords: Russia, the USA, the UK, France, the American Civil War, Polish 
uprising of 1863, Russian squadrons, diplomatic mission, American press. 

 
Сегодня Россия и США являются ведущими государствами в мире. Они 

оказывают огромное влияние на систему международных отношений, 
экономику отдельных стран. На основе ранее малоизученных источников мы 
можем оценить вклад российского флота в победу Союза в гражданской войне 
в США. Также мы можем рассмотреть роль отдельных личностей, которые 
оказали непосредственное влияние на эти события.  

После окончания Крымской войны взаимоотношения России с 
Великобританией и Францией продолжали оставаться напряжёнными. Эти 
государства стремились  ослабить Российскую Империю. В свою очередь, 
Россия хотела усилить своё влияние на международном уровне. 23 января 1863 
г. началось польское восстание с целью обретения независимости от России. 
Великобритания и Франция решили поддержать восстание для ослабления 
своего прямого геополитического соперника [1: 467]. Эти события подробно 
описывала американская пресса, в частности газета “The New York Times” в 
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статье “The Polish Question; Russia. France. Italy. Germany. India. Cape Of Good 
Hope” рассказывала о стремлении Британской, Французской и Австрийской 
империй вмешаться в события в Польше и Северной Америке [2]. 

В это время в США была гражданская война. Правительства 
Великобритании и Франции поддерживали в этой войне Южные Штаты 
Америки и планировали провести военную интервенцию с целью помочь 
последним. Русский император Александр II отверг предложение Франции о 
присоединении к планируемой интервенции для поддержки конфедератов. 
Правительство Российской Империи для того, чтобы не допустить военного 
вторжения на территорию своего государства и с целью воздействия на 
Великобританию решило поддержать правительство северян. Министр 
иностранных дел Российской Империи  Александр Михайлович Горчаков 
писал: «Для нас нет ни Севера, ни Юга, а есть Федеральный Союз, разрушение 
которого мы наблюдали бы с прискорбием. Мы признаём в Соединенных 
Штатах только то правительство, которое находится в Вашингтоне» [3: 125]. 

Попытки русского правительства мирным способом уладить противоречия 
с Великобританией и Францией не привели к желаемому результату.  

Русское военное командование, сделав выводы после окончания Крымской 
войны, стремилось не допустить ситуацию, при которой флот будет заперт во 
внутренних водах. Для этого Морским министерством было принято решение 
ещё до начала военных действий сформировать и отправить эскадру в порты 
США. Правительство Линкольна дало на это согласие. Управляющий Морским 
министерством адмирал Николай Карлович Краббе разработал план 
разрешения создавшегося острого кризиса вдали от территории России, у 
берегов Америки, задачей которого было принудить Великобританию и 
Францию отказаться от военного вторжения в Россию и США. Именно для этой 
цели направлялась экспедиция русского флота. 

Данная операция предусматривала три цели: во-первых, создать угрозу 
морским торговым путям Великобритании и Франции и тем самым оказать 
давление на дипломатических переговорах; во-вторых, поддержать 
правительство Линкольна в войне против конфедератов; в-третьих, в случае 
начала военных действий против Великобритании, нанести своевременный 
удар по её морским коммуникациям. 

25 июня 1863 г. русский император Александр II подписал высочайшее 
разрешение на посылку в Атлантический и Тихий океаны крейсерских эскадр 
для действий на торговых путях Великобритании в случае начала боевых 
действий. Было сформировано две эскадры. Из Кронштадта первая русская 
эскадра под командованием контр-адмирала Степана Степановича Лесовского, 
18 июля 1863 г. направилась в Атлантический океан. Она состояла из фрегатов 
«Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя» (причем «Ослябя» ушел к 
берегам Америки из Средиземного моря); корветов «Варяг» и «Витязь», 
клипера «Алмаз». Из Владивостока 25 июля 1863 г. была направлена вторая 
русская эскадра под командованием контр-адмирала Андрея Александровича 
Попова, в состав которой входили корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында» и 
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«Новик», клиперы «Абрек» и «Гайдамак». Корабли через проливы Лаперуза и 
Екатерины вышли в океан.  

Для того чтобы избежать встречи с англо-французской эскадрой, корабли 
шли в Атлантику не обычным путём через Ла-Манш, а севернее Британских 
островов. В инструкции контр-адмирала С.С. Лесовского указывалось «Если 
начальник встретившейся иностранной эскадры, предложит вернуться обратно 
в Балтийские воды или сделает какие-либо оскорбительные для чести нашего 
флага предложения, то адмирал намерен вступить в бой» [4: 112]. Во время 
экспедиции контр-адмирал С.С.Лесовский принял решение, чтобы каждый 
корабль первой эскадры самостоятельно направлялся к берегам Северной 
Америки. 

13 сентября 1863 г. на рейд Нью-Йорка прибыл «Александр Невский» под 
флагом командующего и «Пересвет». Фрегат «Ослябя» к этому времени уже 
был там. На следующий день подошли «Варяг» и «Витязь». К сожалению, по 
пути эскадра Попова понесла серьезную утрату. 14 сентября у берегов Америки 
у м. Де-Лос-Рейсс сел на камни и затонул корвет «Новик». Клипер «Алмаз», 
который попал в штилевую полосу, пришел 29 сентября. 1 октября в Сан-
Франциско пришла эскадра контр-адмирала Попова. Обе эскадры вовремя 
прибыли к месту назначения. Это нашло отражение в американской прессе, в 
частности в газете The New York Times от 1 октября 1863 г. писалось, что 
«офицеры русского флота посетили наши укрепления и совершили поездку 
вокруг гавани» [5]. 

В ночь на 11 октября 1863 г. в Сан-Франциско начался сильный пожар. 
Командир русской эскадры контр-адмирал Попов принял решение оказать 
помощь населению города в борьбе против пожара. В журнале русского 
клипера «Гайдамак», была оставлена запись о том, что на помощь жителям 
города «Послали всю первую вахту на берег тушить пожар». В начале ноября 
1863 г. Городской совет Сан-Франциско подготовил и вручил адмиралу 
А.А.Попову благодарственный адрес. 20 октября был дан банкет в честь 
прибытия русских эскадр. Это событие было освещено в номере “The New York 
Times” [6]. 

22 октября, как сообщалось в газете “The New York Times”, русские 
офицеры совершили экскурсию на Ниагарский водопад [7]. 

Нужно отметить, что эскадра контр-адмирала Попова оказалась в сложной 
обстановке. Правительство США не имело на Тихом океане своего флота. Сан-
Франциско находилось под угрозой нападения военного флота конфедератов, 
который в то время назывался, из-за разбойничьих действий, корсарским. 
Защитить город могла только эскадра контр-адмирала Попова.  

24 ноября 1863 г. в американской прессе появились тревожные прогнозы о 
скором отплытии русских эскадр. Однако, это совсем не означало, что эскадры 
действительно покинут гавань. Речь шла о временном изменении дислокации 
некоторых кораблей эскадры, что с большой тревогой было воспринято  
военно-морским руководством Союза [8]. 
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27 января 1864 г. два русских корабля, по сообщению газеты «The New 
York Times» вышли из гавани [9]. 

Визит двух русских эскадр произвёл большое впечатление на 
Великобританию, и она отказалась от поддержки Франции в её стремлении 
помочь конфедератам. Вот как описывал экспедицию в своих воспоминаниях 
русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков: «В Соединенных 
Штатах мы пробыли с октября 1863 года по апрель 1864 года. Мы побывали, 
кроме Нью-Йорка, в Аннаполисе и Балтиморе. Из Чисапикского залива ездили 
осматривать Вашингтон… Из Нью-Йорка нам, гардемаринам и офицерам, 
довелось съездить на Ниагару. Пробыв на Ниагаре двое суток, мы возвратились 
в Нью-Йорк другим путем… К апрелю 1864 года стало известно, что войны с 
Англией не будет, и что наша эскадра получит другое назначение… В апреле 
наш клипер покинул Нью-Йорк для следования к мысу Горну…» [10: 41]. 

Весной  1864 г.  в Петербурге пришли  к выводу,  что угроза войны с 
западными державами в связи с восстанием в Польше  полностью миновала и 
русские корабли в Америке могут быть отозваны. Соответственно, 28 апреля 
Краббе сообщил начальнику  эскадры  Атлантического  океана  высочайшую  
волю  о  возвращении кораблей  в  Кронштадт [11: 215].   

16 июля русские эскадры покинули американские воды по сообщению 
“The New York Times” [12]. 

20 июля 1864 г. после подавления польского восстания, эскадра контр-
адмирала Лесовского вернулась в Балтийское море, а эскадра контр-адмирала 
Попова возвратилась в воды Дальнего Востока. 

Экспедиция выполнила поставленную перед ней задачу, не допустив, 
вмешательства в гражданскую войну Великобритании и Франции. А это, в свою 
очередь, создало необходимые условия для победы Союза в войне против 
конфедератов. То есть, само присутствие российского флота изменило 
расстановку сил в данном регионе.  
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Данная статья посвящена участию на первом этапе Гражданской войны 
в США военного подразделения армии США, которое стало известным 
Ирландская бригада. Особенное внимание уделено участию Ирландской 
бригады в военных операциях. 

Ключевые слова: Ирландская бригада, история США, Гражданская война, 
военная история, ирландцы. 

 
This article is focused on the participating in the first period of the American 

Civil War of the US army unit that became known as the Irish brigade. Special 
attention is paid to the observation of Irish brigade’s participation in the military 
operations. 
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Irish. 
 

Участь Другої бригади Першої дивізії Другого Корпусу армії Потомаку 
або Ірландської бригади у Громадянській війні США – є важливою темою для 
вивчення у контексті загальної тематики участі представників ірландської 
діаспори США у Громадянській війні. Серед усіх ірландських підрозділів тої 
війни Ірландська бригада є найбільш відомою, адже вона залишила найбільший 
слід у історії та культурі як США, так і Ірландії. Вивчення історії цього 
підрозділу є важливою частиною вивчення історії американської діаспори у 
США. 

Саме на першому етапі війни з квітня 1861 р. до прийняття Прокламації 
про звільнення рабів у січні 1863 р. Ірландська бригада проявила себе яскраво 
та саме у цій період вона завоювала собі славу найхоробрішого підрозділу 
федеральних військ. Це є причиною огляду участі Ірландської бригади в цей 
період в окремій публікації. 

У вітчизняній історіографії вивченню участі ірландців в Громадянській 
війні у США уваги не приділено, тому автор статті має змогу спиратися лише 
на роботи західних, перш за все американських авторів. Тема вивчення історії 
Ірландської бригади є поширеною в американській історіографії, їй присвячено 
багато робіт що виходили з другої половини ХІХ ст. по сьогодення. Серед 
найбільш значущих сучасних робіт з цієї теми слід назвати праці Т. Дж. 
Кроувела «Найвеличніша бригада: як Ірландська бригада відкрила шлях до 
перемоги у Американській громадянській війні» (2011 р.) та С. Дж. Юрал 
«Арфа та орел: американо-ірландські добровольці та армія Союзу, 1861–1865 
рр.» (2006 р.). 

Відсутність робіт з даної тематики у українській історіографії та 
історіографії країн пострадянського простору робить цю тему новою у 
вітчизняній історіографії та дає наукову актуальність даної тематики. 

Метою даної статті є огляд історії Ірландської бригади на першому періоді 
Громадянської війни у США. 

Після перших битв Громадянської війни влітку 1861 р., особливо після 
Першої битви при Бул-Ран 21 липня 1861 р., командування федеральних військ 
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зрозуміло потребу у реорганізації армії. Цей процес проходив всю осінь та зиму 
1861-1862 рр. Саме під час нього Томас Френсіс Мар, видатний ірландський 
національний діяч, один з керівників антибританського повстання в Ірландії 
1848 р., який емігрував до США та став відомою фігурою серед ірландської 
діаспори, запропонував створити Ірландську бригаду, яка складалася б з полків, 
особистий склад яких був би переважно ірландським. 

7 вересня 1861 р. Томас Мар писав військовому міністру Камерону: «Дайте 
згоду на формування Ірландської бригади з 5 тисяч чоловік. Я можу зробити це 
негайно та вона буде готова до маршу через 30 днів» [1: 491]. Камерон відповів 
йому, що це повинен вирішувати губернатор Нью-Йорку Морган, та вже 10 
вересня Морган писав Камерону, що дав Мару згоду на формування Бригади [4: 
497]. 

Після отримання згоди Томас Мар почав активну кампанію по 
заохочуванню ірландців до вступу до Бригади. 11 вересня 1861 р. він написав 
відкритого листа, який було опубліковано у декількох газетах. У ньому він 
прославляв боротьбу за цілісність США та звертався до патріотичних почуттів 
ірландців до своєї батьківщини. «Ірландцю, який не з нами у цьому змаганні 
серцем та душею, не може бути дозволено промовити навіть звука щодо 
свободи Ірландії», – писав він [3: 1]. Також він проводив публічні заходи для 
популяризації Бригади. Зокрема, 20 листопада 1861 р. у місті Джонстаун, 
Пенсільванія, було проведено зустріч для допомоги організації Ірландської 
бригади [8: 2]. Також дуже велику роль відігравав сам по собі авторитет Мара 
серед ірландців.  

Врешті решт, 5 лютого 1862 р. Томас Френсіс Мар у чині бригадного 
генерала очолив Ірландську бригаду, яка офіційно позначалася як Друга 
бригада Першої дивізії Другого корпусу Армії Потомаку. Особовий склад 
бригади налічував близько 2 тис. чоловік, що складали 69-й, 63-й та 88-й нью-
йоркські піхотні полки та 2-й батальйон нью-йоркської легкої артилерії. За 
особовим вибором Мара більшість солдат Бригади були споряджені 
застарілими тоді 69-міліметровими гладкосвольними мушкетами, які можна 
було заряджати картеччю, що робило їх смертоносними у ближньому бою [6]. 
До того ж, крім офіційного американського прапора кожний підрозділ 
Ірландської бригади отримав зелений прапор з ірландською символікою, щоб 
підкреслити національну особливість військової одиниці.  

Першим серйозним випробуванням для Ірландської бригади стала так 
звана Кампанія на півострові березня–липня 1862 р., коли Армія Потомаку під 
командування генерала Макклелана на південному сході Вірджинії намагалася 
переломити хід війни, захопивши столицю Конфедерації, Річмонд. Результатом 
цієї кампанії стала поразка федеральних військ та їх відступ. 

Ірландська бригада брала активну участь у бойових діях протягом усієї 
кампанії, втім два найбільш визначних епізоди приходяться на битви при Фейр-
Оукс та Семиденну битву. 

Битва при Фейр-Оукс, що проходила 31 травня – 1 червня 1862 р. 
позначила кінець наступальних дій військ Союзу, коли Армія Потомаку змогла 
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дістатися пригородів Річмонду, втім була відкинута та до кінця кампанії не 
володіла ініціативою. 

Ірландська Бригада вступила до бою 1 червня 1862 р. Вже з 4 годин ранку, 
згідно з рапортом Мара, Бригада була напоготові та незабаром рушила у бій. 
Пастор Вільям Корбі, який був одним з капеланів Бригади та безпосереднім 
свідком подій, у своїх мемуарах дуже високо оцінює участь ірландців у битві та 
наводить слова тогочасного дослідника Громадянської війни Хейлі, який писав: 
«Хоробра бригада Мара була введена до бою, щоб звільнити полк, що 
знаходився під великим тиском. Наближаючись зі своїм добре відомим 
бойовим кличем, вони із страшною лютістю зімкнулися над ворогами та цілу 
годину знищували їх цілими ротами» [5: 65]. 

Загалом, під час битви при Фейр-Оукс втрати Ірландської бригади за 
офіційними відомостями склали 39 чоловік [12: 90]. Втім, у своєму рапорті Мар 
вказує, що Бригада втратила до 50 чоловік, а пастор Корбі називає кількість 
загиблих близько сотні. Після Фейр-Оукс до Бригади було приєднано 29-й 
массачусетський піхотний полк. Він переважною більшістю складався з не-
ірландців та протестантів, втім конфліктів між солдатами у Бригаді не було. 

Під час Семиденної битви, яка є сукупністю окремих битв, що сталися під 
час відступу федеральної армії з 25 червня по 1 липня 1862 р. та позначили 
кінець Кампанії на півострові, Ірландська бригада також брала активну участь у 
бойових діях. Пастор Корбі наводить випадок, який стався 29 червня 1862 р., 
під час битви біля Гейнс-Мілл. Ірландська бригада тоді рушила на допомогу 9-
му массачусетському полку. Командир цього полку, полковник Кес був у 
відчаї, коли його підрозділ зіткнувся з 20 тис. конфедератів генерала Джексона, 
втім, коли він побачив генерала Мара, то звернувся до нього: «Це Ірландська 
бригада, генерал?» Почувши ствердну відповідь, він сказав: «Слава Богу, ми 
врятовані!» [5: 90]. 

За офіційними даними, після Семиденної битви Ірландська бригада 
втратила 493 людини [10: 24]. Це та втрати після інших битв Кампанії на 
півострові призвело до сильного скорочення особистого складу Бригаду. 
Розуміючи це, Томас Мар у липні 1862 р. відправився до Нью-Йорку, щоб 
набрати новобранців до свого підрозділу. Втім, вже тоді новини про жахи війни 
та великі втрати федеральних військ досягли місцевих ірландців, через що 
такого ажіотажу, як при формуванні Бригади, не було. На зменшення 
чисельності особистого складу Бригади, зокрема свідчить лист бригадного 
генерала А. Плезонтона до генерала Р. Б. Марсі від 12 серпня 1861 р., у якому 
той пише, що у двох полках Ірландської бригади було не більше 650 чоловік, 
близько 300 у кожному [2: 373].  

17 вересня 1862 р. відбулася битва при Ентіетамі, перша велика битва 
війни на території Союзу та найкривавіша одноденна битва в історії Америки. 
Метою Армії Потомаку генерала Макклелана тоді було зупинити просування 
Армії Північної Вірджинії генерала Лі у бік Вашингтону. Битва не завершилася 
беззаперечною перемогою жодної з сторін, втім після неї федеральні війська на 
деякий час отримали стратегічну перевагу.  
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У найвідомішому епізоді битви, о 9 годині ранку, дивізія конфедератів 
генерала Хіла у складі близько 2.5 тис чоловік тримала оборону на сільський 
дорозі, що знаходилася нижче рівня землі на півтора метри, через що вона була 
прозвана Санкен-Роуд (Затонула дорога) та ідеальним природним укріпленням. 
Послана в атаку на неї дивізія генерала Френча зустріла сильний опір та 
зазнавала великих втрат. А коли на допомогу до генерала Хіла прибула дивізія 
генерала Андерсона, положення Френча стало вкрай небезпечним. Тому, о 10 
годині дивізія генерала Річардсона, до якої входила Ірландська бригада, 
отримала наказ наступати на правий фланг Санкен-Роуд. 

Бригада Мара знаходилася на правому фланзі дивізії. Коли почався наступ, 
пастор Корбі верхи наздогнав Бригаду, виїхав вперед та відпустив ірландцям 
гріхи, що зазвичай роблять людям, які готуються до смерті [5: 112]. Спочатку 
ірландцям потрібно було піднятися на вершину пагорбу, що був над Санкен-
Роуд. Бригада змогла захопити цю позицію, знаходячись під постійним вогнем 
артилерії ворога та відбивши контратаку конфедератів, яка забрала багато 
життів.  

Потім, згідно з рапортом Мара, Бригада зробила п’ять чи шість залпів по 
позиціях ворога та за наказом генерала почала штикову атаку та під щильним 
вогнем змогла дійти на відстань 30 кроків до Санкен-Роуд. Тиск ворога був 
дуже сильний, тому атака ірландців зупинилася. Намагаючись знов підняти 
своїх людей в атаку, генерал Мар об’їжджав полки, коли несподівано під ним 
було вбито коня. Отримавши поранення, Томас Мар був змушений покинути 
поле битви. Серед залишених без командування ірландських полків, які ще й до 
цього втратили багато офіцерів, почалась дезорганізація. 

Далі, згідно з офіційними даними, на допомогу до знесилених ірландців 
підійшла бригада генерал Колдвелла. Сучасний дослідник Кроувелл Т. Дж. 
пише, що бригада Колдвелла довго відмовлялась підтримувати Ірландську 
бригаду, адже сам генерал Колдвелл був відсутній на полі битви. Через це сам 
командувач дивізії, генерал Річардсон, очолив полки Колдвелла. Отримавши 
підкріплення, ірландці почали нову атаку. З рядів 29-го полку у бік Санке-Роуд 
вибігли два прапороносці з ірландським знаменами. Їм назустріч вже вийшов 
загін конфедератів, коли капітан Джон Джойс із криком «За Ірландію та 
Святого Патрика» повів залишки Ірландської Бригади у бій. Конфедерати були 
вибиті із Санкен-роуд. Після цього битва ще тривала, але сама Бригада була 
відведена у тил [6]. 

Загалом, за офіційним списком втрат Ірландська бригада під час битви при 
Ентіетамі втратила 540 осіб [13: 189]. Такі великі втрати фактично знекровили 
підрозділ, який вже довго не отримував значних поповнень. 

Останньою значною битвою першого періоду Громадянської війни була 
битва при Фредерексберзі 11–15 грудня 1862 р. У листопаді генерала 
Макклелана на чолі Армії Потомаку за ініціативою президента Лінкольна 
змінив генерал Бернсайд. Уряду Союзу потрібно було продемонструвати 
населенню успіхи у війні, тому Бернсайд планував взяти під контроль місто 
Фредеріксберг, з якого відкривався шлях на Річмонд. Втім, через погану 
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підготовленість та бажання якнайскоріше виграти, федеральні війська битву 
програли, що стало значною перемогою для Конфедерації. 

Ірландська бригада вступила до бою 13 грудня 1862 р. В той день 
федеральна армія, що вже контролювала Фредеріксберг, почала атаки на 
позиції конфедератів на височинах Меріс-Хейтс, які самі по собі давали добрий 
захист, так ще й були укріплені інженерами. З самого ранку Бригада, яка з 
доданим до неї замість 29-го массачусетського 116-м пенсільванським та 28-м 
массачусетським налічувала близько 1200 осіб, разом з іншими частинами о 
дев’ятій годині ранку отримала наказ переправитися через ріку Раппаханнок, 
ввійти у місто та готуватися до атаки.  

О першій годині дня в бій пішла дивізія генерала Френча. Вона була 
швидко зупинена щільним вогнем конфедератів. Тоді у бій вступила дивізія 
генерала Хенкока, до складу якої входила Бригада. Генерал Мар, за його 
рапортом, дав накази своїм полкам та послав їх у бій, втім сам не міг брати 
участь у битві через травму, отриману раніше. За битвою він спостерігав з 
пагорба [11: 240]. 

Капітан Каннінгем, один з перших дослідників історії Бригади та її 
ветеран, пише, що Бригада, почавши атаку, вступила у страшну бійню. «Наступ 
Бригади перешкоджали тіло, що лежали одне на одному. Хоробрі парні! 
Незабаром їх тіла будуть додані до цих … Це була не битва, це була масова 
різанина людей, яких було принесено у жертву сліпим амбіціям та бездарності» 
[7: 343]. За рапортами командувачів ірландських полків, майже відразу вони 
були прижаті вогнем противника до землі та не могли просуватися далі, поки 
майже через годину, поки їх не замінила бригада генерала Колдвелла. Після 
цього знекровлена Бригада відійшла у тил. 

Однією з найбільш трагічних обставин битви є те, що при штурмі Меріс-
Хейтс ірландці були змушені вбивати ірландців. Бригада Мара наступала на 
позиції, які захищав 24-й алабамський полк, що переважно складався з 
ірландців. Згідно зі свідченнями очевидців, коли Бригада перейшла в наступ, 
один з ірландців-конфедератів вигукнув: «Господи, як жаль! Сюди йдуть 
хлопці Мара!». А командувач полком, полковник Макміллан підбадьорював 
своїх людей: «Це бригада Мара, покажіть їм, хлопці! Прийшов час! Покажіть 
їм!». Тому 13 грудня 1862 р. є одним з найчорніших днів у історії ірландців у 
США [9]. 

Під час битви при Фредеріксберзі Ірландська Бригада втратила 545 осіб. 
Це були найбільші її втрати за весь період війни [14: 129]. 

Битва при Фредеріксберзі завершує перший період війни та є значною віхою 
в історії Ірландської бригади. Під час нього Бригада на чолі з генералом Томасом 
Маром брала участь у всіх найбільших битвах та операціях на Східному театрі 
бойових дій. Своєю хоробрістю та сміливістю у цей період вона отримала 
визнання сучасників, втім за таку славу вона розплачувалася великими втратами 
серед особового складу, адже найчастіше брала участь у бойових діях на 
найскладніших ділянках. Саме цей період створив той образ Ірландської бригади, 
що назавжди залишився в американській та ірландській історії. 
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В статье рассматривается социальный институт музеев оккупации в 

странах Балтии. Изучаются условия их возникновения, функционирования, 
ведомственной принадлежности и источники финансирования. Анализу 
подлежит также смысловая нагрузка экспозиции музеев и их 
позиционирование в Интернете. 

Ключевые слова: музей оккупации, страны Балтии, память, советская 
оккупация, преодоление прошлого. 

 
У статті розглядається соціальний інститут музеїв окупації в країнах 

Балтії. Вивчаються умови їх виникнення, функціонування, відомчої 
приналежності та джерела фінансування. Аналізу підлягає також змістовне 
навантаження експозиції музеїв та їх позиціювання у мережі Інтернет. 

Ключові слова: музей окупації, країни Балтії, пам'ять, радянська окупація, 
переборення минулого. 

 
The article reveals the social institution museums of occupation in the Baltic 

States. The conditions of their origin, function, affiliation and funding sources are 
under study. The author has also analyzed the semantic load of the expositions of 
museums and their positioning on the Internet. 

Key words: museum of occupation, the Baltic States, memory, soviet occupation, 
Vergangenheitsbewältigung. 

 
Музеи оккупации не являются специфическим феноменом стран Балтии, 

хотя, безусловно, имеют ряд особенностей и специфических черт, 
обусловленных историческим прошлым этих стран. В данной статье мы 
попытаемся проанализировать исторические причины возникновения данного 
института, его обоснования в публичной сфере стран Балтии, источники 
финансирования и функционирование музейных экспозиций. В качестве 
объекта исследования выступает музей оккупации в его исторической 
ретроспективе как общественный и социальный институт, в качестве предмета 
исследования различные аспекты его функционирования. 
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Музеи оккупации появились в странах Балтии в первый период после 
обретения независимости, в т.н. переходный период «возвращения в Европу». 
Их основной функцией стало отображение концепции 3 оккупаций: 2 советских 
(1940-1941 гг., 1944-1991 гг.) и немецкой (нацистской, 1941-1944/1945 гг.). 
Данная позиция была законодательно закреплена в балтийских республиках. 

Поиски национальной идентичности стали важным вопросом для трёх 
прибалтийских республик после обретения независимости. В основу нового 
национального дискурса были положены идеи о возвращении в Европу и 
виктимизация судеб народов в составе СССР. Возвращение в Европу было 
краеугольным камнем политики стран Балтии в период поздней перестройки и 
в первое десятилетие независимости. Данная концепция наиболее полное 
воплощение нашла в работе эстонских и шведских социологов под названием 
«Return to the western World» («Возвращение в Западный мир») подготовленная 
при участии активного деятеля Народного фронта Эстонии Марью Лауристин 
[18]. Коротко она выражается в следующем: страны Балтии, получив 
независимость после распада Российской империи стали развиваться как 
нормальные европейский страны со всеми атрибутами демократического 
общества, но инкорпорация их в состав СССР в 1940 году и дальнейшее их 
нахождение в составе Советского Союза прервала развитие этих стран. В связи 
с чем, после обретения независимости в 1991 году они опять «возвращаются» в 
Европу преодолевая своё советское прошлое. На переосмысление и осуждение 
советского прошлого накладывается травматический опыт немецкой 
оккупации, отношение к которой в обществах стран Балтии весьма 
противоречиво. Таким образом, музеи оккупаций мы можем вписать в 
концепцию преодоления (и только отчасти переосмысления) прошлого. 

Возникновение музеев оккупации в странах Балтии было связано как с 
государственной кампанией, так и с инициативой частных лиц и 
неправительственных организаций. 

Литовский музей жертв геноцида был открыт в Вильнюсе в конце 1992 
года по распоряжению Министерства культуры и просвещения Литвы [4]. В 
Латвии музей Оккупации был поддержан министерством культуры и открыт в 
июле 1993 года [16]. Эстонский музей оккупаций был создан по инициативе 
фонда Кистлер-Ритсо Ээсти и открыт в 2003 году [22]. 

Финансирование музеев оккупации осуществляется за счёт государства, 
неправительственных фондов и пожертвований частных лиц. Музей оккупации 
Латвии содержится «за счёт средств американских, канадских и австралийских 
латышей» [14], что не отменяет факт финансового участия государства в 
масштабных музейных проектах [3]. По информации официального сайта музея 
основным источником финансирования на сегодняшний день являются 
пожертвования [20]. Отдельные проекты музея поддерживаются Еврокомиссии 
в рамках её программы «Культура-2000». 

Литовский музей жертв геноцида структурно является частью 
мемориального департамента Центра по изучению геноцида и резистенции 
населения Литвы. Финансирование Центра (и как следствие музея) 
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осуществляется за счёт государственного бюджета, а также частично за счёт 
пожертвований благотворительной помощь государственных и общественных 
организаций, наследства, поступлений за услуги, подарки, а также другими 
источниками [9]. Данные положения отражены в Законе Литвы «О центре по 
изучению геноцида и резистенции населения Литвы» от 5 июня 1997 года. 

Эстонский музей оккупаций в большей степени зависит от 
финансирования со стороны фонда американской эстонки Ольги Кистлер-
Ритсо, которая вложила в основание музея 35 млн. крон (13.3 млн. долл. США) 
[12]. На официальном сайте музея присутствуют и реквизиты для финансовой 
поддержки музея со стороны частных лиц. Кроме того, аналогичный музей 
действует в Пярну [13], в Тарту действует экспозиция «Застенки КГБ» [1]. 

Место расположения и структура экспозиции. Литовский музей жертв 
геноцида располагается в бывшем здании КГБ (в период нацистской оккупации 
здесь находилось гестапо). Само здание является историческим памятником и 
единственное изменение в его внешнем виде – гранитные плиты на одной из 
стен, на которых выбиты имена литовцев-партизан, боровшихся после Второй 
мировой войны за независимость от СССР. Экспозиция состоит из подвального 
помещения (бывшей тюрьмы КГБ) и двух этажей, посвящённых советской 
оккупации, а также вооружённому и невооружённому сопротивлению 
советской власти и последствиям этого сопротивления в послевоенный период 
[6]. Одна из камер в подвальном (тюремном) помещении содержит экспозицию, 
посвященную геноциду евреев во время нацистской оккупации [5]. 

На официальном сайте музее задача заведения определена как «сбор, 
хранение, исследование и пропаганда историко-документального материала, 
отображающего формы и методы физического и духовного геноцида, 
совершаемого над жителями Литвы режимом советской оккупации, способы и 
масштаб сопротивления оккупационному режиму, увековечение памяти жертв 
советского геноцида и борцов за свободу» [7]. 

В литовском музее геноцида в настоящее время накоплено свыше 100 
тысяч экспонатов. Музей проводит активную выставочную деятельность, а 
также активно сотрудничает со школами, имеет лекторий. Но всё-таки 
большую часть посетителей (а это около 50 000 человек в год) составляют 
иностранные туристы [7]. 

Латышский музей оккупации расположен на площади Латышских 
Стрелков, в здании бывшего музея Латышских стрелков, что само по себе 
весьма символично. Экспозиция строится хронологически и охватывает период 
истории Латвии с 1940 по 1991 год. Данный период разбивается на три этапа: 
«первый год советской оккупации (1940 – 1941)», «оккупация нацистской 
Германией (1941 – 1944)», и «послевоенная (или вторая) советская оккупация 
(1944 – 1991)». Во втором этапе специальный отдел посвящён Холокосту на 
территории Латвии. Помимо постоянной экспозиции существуют временные 
экспозиции. Они отображают историю евреев Латвии в годы нацисткой 
оккупации [2, 21]. Как и в постоянной, так и во временных экспозициях, и 
выставках большое внимание уделяется графическим материалам: карикатурам, 
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фотографиям, графикам и прочему аутентичному пропагандистскому 
материалу периода оккупаций. Всего фонды музея насчитывают около 30 тысяч 
документов, фотографий, письменных, устных и материальных свидетельств. 
Музей выпускает своё периодическое издание — «Ежегодник Музея оккупации 
Латвии». 

Миссия музея выражена в трёх пунктах опубликованных на официальном 
сайте учреждения: 1) определять, научно исследовать, разъяснять и сохранять 
память о нарушениях, совершенных иностранными оккупационными силами 
против государства и народа Латвии с 1940 по 1991 год; 2) сохранять 
историческую память латышского народа о периоде оккупации; 3) 
информировать и просвещать народ Латвии и другие народы, об истории и 
последствиях оккупации в целях укрепления латышского государства и его 
места среди свободных и демократических стран мира [16]. 

Посещаемость музея определяется в 100 000 человек в год, причем 2/3 – 
это иностранцы. Вторая по численности группа посетителей – учащиеся 
(студенты) [17]. 

Эстонский музей оккупаций, в отличие от описанных выше литовского и 
латвийского, размешается в новом здании в центре Таллинна. Он также 
отображает в своих экспозициях серию оккупаций: советскую (1940–1941, 
1944–1991 гг.) и немецкую (1941–1944 гг.) [8], что не всегда вписывается в 
общую историческую память эстонского социума. Например, за бортом 
остались «оккупации» шведами (1561–1760) и более ранние периоды 
завоевания территории Эстонии [19]. По мнению бенефициара музея Ольги 
Кистлер-Ритсо «музей должен соединять прошлое с настоящим. Он должен 
стать связующим звеном между поколениями» [19]. 

Российские исследователи подчёркивают, что «экспозиции рассказывают о 
«расщеплённой шизофренической жизни» эстонцев в период двух советских 
оккупаций и одной немецкой, которая «по количеству человеческих жертв и 
общему состоянию угнетённости была намного легче» [4]. При этом эстонский 
музей оккупаций обвиняется в незначительном внимании к проблеме 
нацистских преступлений, в частности финская журналистка Леэна Хиетанен 
назвала эстонский Музей оккупаций «чистым примером отрицания холокоста» 
[11]. 

Создатели музея разделяют всю экспозицию на семь частей: Первый 
красный год (1940–1941), Война и немецкий период (1941–1944), Сталинское 
время (1944–1950), Период Сталинизма (1950–1956), Шестидесятые (1956– 
1968), Стагнация (1968–1987), Освобождение (1987–1991) [8]. В отличие от 
литовской и латвийской экспозиции в эстонском музее оккупаций присутствует 
большое количество объемных вещей периода советской оккупации 
(автомобили, телефонная будка, множество малых архитектурных форм), что 
создает впечатление не только мемориального музея, но и места, где 
отображена история периода в целом. 

В музее проводится научно-исследовательская деятельность по 
следующим направлениям: вопросы методологии и первоисточников, 
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коммунистическая партия Эстонии, политика репрессий в ЭССР, аграрная и 
культурная политика [10]. 

Целью музея является отображение истории эстонского общества, которое 
будучи репрессированным, смогло выжить и восстановить независимость при 
первой возможности [заявить о себе] [12]. 

Основной аудиторией музея, по мнению его авторов должно было стать 
подрастающее поколение эстонцев и иностранные посетители [19]. 

Сайты музеев. Сайт литовского музея жертв геноцида имеет три версии: 
литовскую, русскую и английскую [15]. Наиболее полная информация 
представлена на литовской версии сайта. Русскоязычная и англоязычная версии 
существенно сокращены по сравнению с литовской. Музей имеет страничку в 
социальной сети фейсбук. Цена билета составляет 6 литов (ок. 24 грн.), 
существует система скидок и бесплатного посещения для школьников, 
студентов и организованных групп. 

Музей оккупации Латвии имеет двуязычный сайт. На нем можно узнать об 
истории, обновлении музея, образовательных программах. Сайт даёт 
возможность перехода на различные социальные сети и другие платформы 
(всего их пять), где представлены материалы музея или осуществляется 
коммуникация с потенциальными посетителями. Вход в музей не имеет 
фиксированной стоимости (он осуществляется за пожертвования), но оплате 
подлежат экскурсии: 10 евро за группу в 1-3 человека и 2,25-3 евро за каждого 
человека в группах от 4 и от 11 человек [16]. 

Официальный сайт эстонского музея оккупаций имеет трехъязычную 
версию. Часть материалов имеет только эстоноязычную версию. Сайт не имеет 
переходов на социальные сети или другие сторонние ресурсы. Цена входного 
билета составляет 5 евро для обычных посетителей и 3 евро для студентов и 
пенсионеров [8]. 

Выводы. Таким образом, музеи стран Балтии выполняют ряд схожих 
функций и имеют ряд похожих черт. Это, в первую очередь, поддержание 
памяти о событиях периода оккупаций и их интерпретация в  рамках концепции 
3 оккупациях. Во-вторых, это выполнение замещающей роли для символов 
советской эпохи (здания, в которых размещаются музеи Латвии и Литвы). В-
третьих, музеи оккупации демонстрируют туристам и жителям балтийских 
стран те достижения, которых удалось добиться вопреки советскому прошлому. 
Также как однозначно трактуется прибалтийскими историками, социологами и 
политологами «возвращение в Европу», точно также и требуется окончательное 
отмежевание от советского наследия. Музеи оккупации выполняют именно эти 
функции, это вспомогательные институты формирования идентичностей, 
обращённых к Европе и стирающих следы прошлой советской идентичности. 
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В статье изучено политическое противостояние У. Гладстона и 
Б. Дизраэли в Великобритании по отношению к русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. Освещаются такие аспекты, как отражение данной войны в 
британской публицистике, реакция общественности на действия 
правительства, международные приоритеты и цели Великобритании. Автор 
приходит к выводу о важности «восточного вопроса», в целом, и русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., в частности, для внутриполитической ситуации 
Великобритании. 

Ключевые слова: Великобритания, русско-турецкая война, «восточный 
вопрос». 

 
У статті досліджується політичне протистояння У. Гладстона та Б. 

Дізраелі у Великій Британії, яке склалося по відношенню до російсько-
турецької війни 1877-1878 рр. Освітлюються такі аспекти, як відображення 
даної війни у британській публіцистиці, реакція громадськості на дії уряду, 
міжнародні приорітети та цілі Великої Британії. Автор приходить до 
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висновку про важливість «східного питання», в цілому, та російсько-турецької 
війни 1877-1878 рр., зокрема, для внутрішньополітичної ситуації у Великій 
Британії. 

Ключові слова: Велика Британія, російсько-турецька війна, «східне 
питання». 

 
The article dwells on the Great Britain’s stand that was taken up towards the 

Russo-Turkish war 1877-1878 is studied. The following aspects of the problem are 
taken up: the war echoes in social and political essays; the public opinion raised in 
response to the Government actions; the international priorities and purposes of the 
Great Britain. The author came to the conclusion that the Eastern Question, and the 
Russo-Turkish war 1877-1878 particularly, were quite important factors for the 
internal political situation in Great Britain. 

Key words: Great Britain, Russo-Turkish war, the Eastern Question. 
 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. хронологически принадлежит ко 

второму этапу «восточного вопроса», что был и продолжает быть актуальным 
для многих европейских и балканских государств-участников этой войны, а 
также территории бывшей Российской империи. Использовавшиеся источники 
по данной теме можно условно разделить на следующие группы: документы, 
относящиеся к истории дипломатии и истории международных отношений 
XIX в.; произведения известных политических и общественных деятелей, где 
освещаются проблематика «восточного вопроса» и события русско-турецкой 
войны [8; 3]; аналитические произведения общего плана, относящиеся ко 
времени непосредственных событий русско-турецкой войны [4; 9; 11]; 
мемуарную литературу [1]; корреспонденцию и переписку политических 
деятелей [15]; прессу; донесения военных корреспондентов [5; 6]; сборники 
исторических анекдотов и другие произведения сатирического характера [13; 
14]. 

Литература состоит из: общих работ, исследований «восточного вопроса» 
как политического феномена XX в., не утратившего своей актуальности и 
теперь; также можно назвать образцы ранней историографии, так называемые 
«studies on contemporary biography» [10; 12] – биографии, написанные 
современниками ещё при жизни видных исторических фигур; советских работ, 
рассматривавших и британских консерваторов, и либералов в качестве 
равноценных империалистических агрессоров (И.Д. Парфенов, Н.А. Ерофеев, 
К.Б. Виноградов и др), и современных западных исследований. 
Исследованиями позиции Великобритании и её партийной элиты в деле 
«восточного вопроса» сейчас занимается  старший преподаватель кафедры 
истории философского факультета Белградского университета Милош Кович.  

Бенджамин Дизраэли (1804–1881) остался в истории как премьер-министр 
Великобритании, который занимал эту должность дважды, а также как 
талантливый социальный писатель и один из отцов современного британского 
консерватизма. С 1876 г. Б.Дизраэли стал первым графом Биконсфилдом. В 
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источниках того времени, написанных представителями политической элиты, 
он упоминается только так – вежливо и предупредительно, как и заслуживали 
его образованность, настойчивость в освоении жизненного пути, остроумие и 
вообще редкая гибкость ума, способного принять все принципы и мнения, 
которые могут привести на вершину, и отсеять лишние. Второе министерство 
Б. Дизраэли – 1874-1880 гг. – было отмечено тенью кризиса на Балканах и 
общественной критикой, что обрушилась, справедливо или нет, на этого 
политика за его поддержку Османской империи. Внешняя политика 
правительства Б. Дизраэли, «биконсфилдизм» – стабильность внутри 
государства-метрополии и защита интересов Великобритании как империи на 
международной арене, в том числе расширение колониальных владений, –
 продержалась вплоть до 1880-х гг. 

В последней трети XIX в. Великобритания находилась в состоянии острого 
политического спора, выбора между двумя приоритетами – европейским и 
имперским. Принято считать, что Б. Дизраэли выступал в роли защитника 
британских национальных интересов, в то время как Уильям Юарт Гладстон 
(1809–1898), виднейший британский либерал, четырежды избиравшийся 
премьер-министром был поборником принципиальной, «этической» внешней 
политики. Б. Дизраэли – воитель Империи; У. Гладстон – боец за «европейский 
концерт» 1850-х гг. 

Предшественником Б. Дизраэли в деле защиты национальных интересов 
Великобритании в международных отношениях был Генри  Джон Темпл, лорд 
Пальмерстон (1784 –1865). Поскольку У. Гладстон по своим воззрениям был 
интернационалистом и считал, что все нации имеют равные права во всём, 
пальмерстонскую линию подхватил и стал развивать Б. Дизраэли. В 1872 г. он 
обвинил либералов во главе с У. Гладстоном в том, что они подвергают 
опасности важнейшие национальные институты вроде англиканской церкви, 
что скажется на международном престиже Великобритании, и проявили себя 
слабыми политиками в отношении России, когда осенью 1870 г. Александр 
Михайлович Горчаков (1798-1883), министр иностранных дел Росии в 1856-
1886 гг., заявил, что Российская империя не считает себя связанной 
постановлениями, ограничивающими её суверенитет на Чёрном море, и в марте 
1971 г. была подписана компромиссная конвенция (и это был частичный 
пересмотр Парижского мирного договора, по которому Россия лишалась права 
держать флот на Чёрном море). Сам Б. Дизраэли проводил чёткую и ясную 
политику противостояния интересам и, по возможности, опережения успехов 
противоположной стороны. 

Когда в середине 1870-х гг. наступил «балканский кризис» (восстание в 
Герцеговине 1875 г., в Сербии 1876 г.), европейским государствам пришлось 
пересмотреть условия Парижского мирного договора, который завершил 
Крымскую войну 1853–1856 гг. и согласно которому Османская империя 
обязывалась уважать «независимое   и   национальное   управление   и   полную  
свободу вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства» своих 
княжеств [2:30], чего не происходило на самом деле. 
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Государства-артисты «европейского концерта» не могли заставить Турцию 
выполнять собственные обязательства мирным путём, в результате чего и 
последовала русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

«Апрельское восстание» 1876 г. в Болгарии было подавлено с невероятной 
жестокостью, были убиты десятки тысяч мирных людей. Это вызвало взрыв 
возмущения и сочувствие болгарам в Европе и Российской империи. Несмотря 
на усилия турецких властей, известия об ужасных репрессиях достигли 
британской прессы. Общественное волнение и личные глубокие впечатления 
побудили У. Гладстона, на ту пору временно удалившегося от политики после 
своего первого министерства, взяться за перо. В 1876 г. в публицистическом 
сочинении «Болгарские ужасы» У. Гладстон энергично заговорил об 
антигуманности турецких властей, настроив общественное мнение 
Великобритании против союзничества с Османской империей и призвав «... 
положить конец беспорядочному, дурному правлению, грабежу, убийствам, 
которые ... опустошают Болгарию» [7: 31], и сделал заключение о 
необходимости автономии Боснии, Герцеговины и Болгарии с «полным 
лишением Турции административной власти» [7: 34] над этими странами. 
«Болгарским ужасам» было уготовано стать невероятно популярным и 
резонансным публицистическим произведением, и они сделали У. Гладстона 
одним из лидеров оппозиции в деле «Восточного вопроса». 

В январе 1877 г. Россия заручилась обещанием Австро-Венгрии соблюдать 
«доброжелательный нейтралитет», а 24 апреля 1877 г. объявила войну Турции; 
в Англии правительство встретило это известие «с сожалением», и, несмотря на 
то, что русские политики в мае 1877 г. ещё надеялись на то, что им удастся 
заручиться и нейтралитетом Британской империи, этого не случилось. 
Защищавшая свои интересы Великобритания не могла допустить усиления 
позиций России, чьи войска уверенно переправились через Дунай и 
продвигались на Балканы, а затем успешно сражалась на Кавказе. Ещё в 1840-
1850-х гг. английский посол в Стамбуле имел огромное влияние на султана; на 
очень выгодных условиях осуществлялась торговля между двумя 
государствами. Усиление позиций России не было к выгоде англичан; о 
нейтралитете не могло быть и речи. Наоборот, жители Великобритании 
ожидали, что их страна вступит в войну с Россией. 

На протяжении всей русско-турецкой войны Б. Дизраэли дипломатически 
поддерживал Османскую империю, чтобы угрозой военного вмешательства 
Великобритании сдерживать Российскую империю и противостоять усилению 
её влияния в Восточном Средиземноморье. С этой целью Б. Дизраэли отправил 
флот в пролив Дарданеллы, а индийские войска – к Мальте, молча и веско 
продемонстрировав этим намерения британского правительства. У. Гладстон и 
многие другие политики обвинили его в развале «европейского концерта» и в 
поощрении Османской империи полагаться на поддержку Великобритании. 

В то время как проходили месяцы, затем годы его деятельности, 
У. Гладстон не терял энтузиазма, не менял своего мнения относительно 
«восточного вопроса». 7 мая 1877 г., выступая в Палате Общин с речью, 
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которая так и называлась: «Восточный вопрос», У. Гладстон поставил 
проблему взаимоотношений между Великобританией и Османской империей. 
У. Гладстон заявил, что истинной сущностью провозглашаемой поддержки 
Великобританией Османской империи были британские интересы. Весьма 
характерным для гладстонианской аргументации являлся акцент на моральную 
сторону происходившего и на турецкую антигуманность. Ссылаясь на события 
предыдущих месяцев, У. Гладстон в своей речи  разбирал заявления политиков, 
поддерживавших протурецкую линию правительства, и в бесчисленный раз 
недвусмысленно обозначил собственную позицию неодобрения. «Восточный 
вопрос» У. Гладстона современниками считался одной из самых лучших речей, 
когда-либо произнесённых в Палате Общин. 

Моральный, прямолинейный призыв У. Гладстона, его стиль, выбранные 
им слова имели определённую силу, которой не хватало лукавому Б. Дизраэли. 
Последний с катастрофической быстротой терял поддержку населения и членов 
собственной партии, хотя именно он настоял на пересмотре Сан-Стефанского 
прелиминарного договора на Берлинском конгрессе и таким образом уменьшил 
приобретения России. Из критики правительства в 1879 г. родилась так 
называемая «Мидлотианская кампания» У. Гладстона, на редкость удачная, 
блестящая и энергичная предвыборная кампания. Ряд публичных обращений в 
ходе «Мидлотианской кампании» принес У. Гладстону популярность, а затем и 
победу либералов (и его в качестве лидера либеральной партии) на выборах 
1880 г., когда из-за потери консерваторами большинства голосов Б. Дизраэли 
решился распустить парламент. 1880 г. был поворотным в политической судьбе 
Б. Дизраэли и У. Гладстона. Первый распустил свой второй кабинет и ушёл из 
политики, а последний стал премьер-министром во второй раз (хотя после 
окончания срока первого министерства считал свою карьеру завершённой), а 
затем в третий и четвёртый. У. Гладстон ответствен за многие важнейшие 
политические мероприятия вплоть до рубежа XIX-XX вв., например, за 
ирландское гомрульное движение, которое вряд ли получило бы шанс на столь 
долгую жизнь, если бы при власти остались консерваторы. 

С приходом к власти либералов временное, но уверенное поражение 
имперской политики в лице Б. Дизраэли и его кабинета отсрочило нагнетание 
колониальных проблем. Поскольку либеральная партия поддержала линию, 
которую, исходя их собственных убеждений и либеральных взглядов, занял 
У. Гладстон, «восточный вопрос» в общественной мысли Англии привёл к 
изменению баланса сил политических партий. Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. стала судьбоносной не только для балканских стран в истории их 
государственности, но и оказала решающее влияние на внутриполитическую 
ситуацию Великобритании.  
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У статті автор наводить тенденції розвитку театрального мистецтва 

в місті Кременчук у пер. пол. XX ст. Характеризує особливості театрального 
життя в період скрутної ситуації в країні. Показує взаємозв’язок занепаду 
культурного життя міста, на прикладі, припинення існування театру в 
Кременчуці. Показує початок театральної діяльності Л.О.Утьосова  в місті. 

Ключові слова: театр, антрепренер, трупа, культура, бенефіс.  
 
В статье автор приводит тенденции развития театрального искусства в 

городе Кременчуг в пер. пол. XX в. Характеризует особенности театральной 
жизни в период сложной ситуации в стране. Показывает взаимосвязь упадка 
культурной жизни города на примере прекращения существования театра в 
Кременчуге. Показывает начало театральной деятельности Л.А.Утесова в 
городе. 

Ключевые слова: театр, антрепренер, трупа, культура, бенефис. 
 
In the article the author analyzes the trends of theatre art development in 

Kremenchuk in the early XX century. The author defines the peculiarities of 
theatrical life under the conditions of a very difficult situation in the country, as well 
shows a correlation of a decay of town cultural life on the example of theatre’s cease 
in Kremenchuk. The beginning of L.Utesov’s theatrical activity in the town is also 
revealed in the article. 

Keywords: theatre, entrepreneur, troupe, culture, benefit performance. 
 

Період XX ст. по всій території України відзначався значними 
соціальними потрясіннями. Серед них і громадянська війна, і Перша Світова і 
насамперед Велика Вітчизняна війна, яка залишила величезний шрам у житті 
українського народу. Для міста, яке після значних воєнних потрясінь було 
зруйновано майже на 97%  є дуже важливим процес відновлення історичної 
пам’яті, зокрема через реконструкцію пам’яток архітектури та культури 
Кременчука. На сьогоднішній день тема відродження театрального життя в 
місті викликає значний інтерес громадськості, молоді та творчо-обдарованих 
людей.  

Головним джерелом, щодо обраної теми є спогади Л.О. Утьосова о 
Кременчуге, де він описує свої починання в Кременчуцькій театральній трупі. 
В історіографії аспекти данної теми описані в даних працях: А.М.Лушакова,  
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Л.І.Євселевський «Вулицями старого Кременчука», Л.І.Євселевський 
«Кременчуччина у XIX на поч. XX ст.», О.М.Іванченко «Кременчуцький театр 
в роки фашиської окупації».  

Метою статті є розгляд розвитку театрального мистецтва міста 
Кременчука в XX столітті на основі джерел та літератури. 

В XX столітті організація театрального життя в Кременчуці майже не 
відрізнялась від практики інших провінційних театрів Російської імперії. 
Театральне приміщення орендувалося антрепренером, котрий або формував 
власну трупу чи запрошував на гастролі на певних умовах колективи акторів, 
чи окремих виконавців. Рідко театр знімали артистичні товариства, котрих в 
кінці ХІХ ст. на початку XX ст. було досить багато.  

А чи знаєте ви, що всім відомий Л.О. Утесьов розпочав театральну кар’єру 
саме в провінційному Кременчуці? В своїх спогадах він так напише: «Я 
начинаю свой театральный путь в Кременчуге». Утьосов розповідає про, те що 
в місті існував драматичний театр у якому грали любителі, в перший день свого 
приїзду до міста кинулась йому у вічі афіша про постановку п’єси «Отелло» 
класика Вільяма Шекспіра, саме ця вистава була на той момент найбільш до 
вподоби міщанам. Не до смаку їм були опера та балет. Сам же Леонід Осипович 
пішов грати у театр мініатюр, куди запросив його товариш Скавронський, де 
антрепренером там був Шпіглер. Вони розпочали ставити невеличкі вистави, 
які мали розважальний характер. Утьосов виконував окрім основної своєї ролі 
сольні номери, а в опереті «Іграшка» йому доручили роль графа. Після його 
першої прем’єри в одній з міських газет надрукували: «Недурны были 
П.Ирский и Л.Утесов», що викликало неймовірну радість актора». В 
Кременчуці за картковим столом він зустрів Мамонта Дальских, відомого 
російського трагіка. Для  бенефісу Леонід Осипович обрав оперету «Тайни  
гарему» і  невеличку п’єсу  «Без протекції». Утьосова пугало розтавання з 
Кременчуком, бо трупа стала для нього справжньою родиною. Однак 
приїхавши в Одесу з своїми товаришами Арендс  и   Скавронским, які 
розповідали про його досягнення в Кременчуці, він поринув в її життя [1].  

Під час Першої світової війни в Кременчуці  діяла група любителів 
російського драматичного мистецтва. Керівником цієї групи був Олександр 
Олександрович Зефіров – викладач хімії в комерційному училищі. Його 
дружина, яка працювала сестрою-жалібницею у військовому госпіталі, теж 
брала участь у колективі. Богданов Михайло заволодів готелем та рестораном 
«Італія» недалеко від базарної площі проти скверу. І, нарешті, Флорес Михайло 
– в минулому актор, але тоді працював перукарем у М. Коля. Ця четвірка 
підготувала та показувала уривки з комедій «Горе з розуму»  О. Грибоєдова та 
«Ревізора» М. Гоголя, а також одноактівки «Хірургія», «Зловмисник» А. 
Чехова. Крім того, О.О. Зефіров читав у гримі й відповідному костюмі монолог 
«Божевільного» Апухтіна, а М. Богданов читав гумористичні оповідання 
Руденка. Зефірова читала вірші Надсона. Виступи цієї групи користувалися 
заслуженим успіхом. 
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Громадянська війна, економічна розруха, фінансова криза загальмували 
культурний розвиток міста, театральне життя втратило традиційне наповнення. 
Втім, у 1919 року продармія організувала театральну трупу, яка два роки 
виїжджала в навколишні села, її вистави мали яскраво виражене ідеологічне 
спрямування. А вже через три роки у реконструйованому приміщенні 
дореволюційного театру відкрився театр імені Я. Ровенка. У Кременчуці знову 
гастролюють кращі театральні колективи країни. Зрідка тут проходять навіть 
циркові вистави, доки  не було побудовано приміщення цирку. 

Не оминула Велика Вітчизняна війна і українського народу, залишивши по 
собі незгладенну історичну пам’ять. Без перебільшення можна сказати, що біль, 
перенесений війною кожен відчув на собі, бо навіть якщо ти не втратив когось з 
близьких, то бачив як лихо зачепило сусідів або родичів. Не вдалось уникнути 
злочинів німців і в культурній сфері. А.Розенберг, один із ідеологів фашизму 
проголосив: «Українській народ не може існувати без німецької організації та 
керівного начала. Родюча багата Україна повинна стати німецькою 
колонією…». Гітлерівці безжалісно знищували будь-які святині та пам’ятки 
культури. Кривавий кат Еріх Кох писав, що українцям не слід захоплюватись 
творами Т. Шевченка і піснями бандуристів, а більше думати про фізичну 
роботу в Німеччині. Цікавим фактом є те, що начебто була дозволена діяльність 
церков, діти молодших класів ходили до школи, проводились певні культурні 
заходи. Фашисти проводили політику загравання з місцевим населенням 
переслідуючи власні інтереси. Під час фашиської окупації у Кременчуці 
працював і міський театр ім. І. Тобілевича. Головним режисером театру був 
Ф.Т. Мітін. Завіса, люстра, театральні крісла – все залишилося з довоєнного 
часу. Трупа складалась переважно з аматорів, але були й професіонали. Серед 
найбільш обдарованих акторів слід насамперед  згадати Трохимова, Баля, 
Мезенцева, Бєлова  (на превеликий жаль, відомо дуже мало імен). «Аусвайс», 
який обов’язково давали кожному актору, слугував як посвідчення особи так 
водночас перепусткою, а це мало важливе значення в умовах окупації.  

У перші роки Великої Вітчизняної війни окупаційна газета «Дніпровська 
хвиля»  друкувала оголошення «Міський театр ім. І.Тобілевича купує 
українські костюми, рушники, скатертини, килими, пояси та ін.» «Міському 
театру ім. І.Тобілевича для участі в хорі та чоловічому квартеті потрібні 2 
тенори і 2 баса. Адміністрація». «Міському театру ім. І.Тобілевича для балету 
потрібні танцюристи – чоловіки. Звертатися до балетмейстера театру» [2: 35]. 

Дуже рідко до театру приїздили німецькі артисти. Інколи німці приходили 
на вистави українських акторів, організовували лекції, вікторини. З перших 
тижнів окупації до театру силоміць зганяли кременчуцьку молодь на лекції, 
котрі були просто агітацією й закликом добровільно їхати на роботу до 
Німеччини.  

У 1942 році у театрі організували велику виставку «Чарівна Німеччина».  
На стінах були розміщені краєвиди Німеччини із зображенням ідеального 
життя «вищої арійської раси». Плакати закликали добровільно їхати до 
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Німеччини цієї «Країни чудес». Але цю виставку використовували підпільники 
з метою викриття німецької пропаганди. 

Микола Баль, Борис Лук’янов та Іван Коваленко замінили декілька 
вигаданих листів з Німеччини справжніми, де вивезені на каторжні роботи 
молоді люди розповідали про своє жахливе життя. У цій книзі відгуків вони 
робили записки, сповнені ненависті до Гітлера і його «нового порядку». У цій 
книзі з’явилися заклики: «Смерть Гітлеру! Ми не раби, до Німеччини не 
поїдемо! Геть фашизм!» [2: 36]. Деякі макети з виставки були викрадені і 
знищені. Члени підпільної групи театру розповсюджували листівки. Актори 
доклали чимало зусиль, щоб перешкодити німцям вивезти декорації театру при 
відступі. Та, на жаль, ці зусилля виявилися марними. Будівля театру була 
повністю зруйнована  з усіма декораціями та реквізитом. 

29 вересня 1943 року Кременчук був звільнений від фашистських 
окупантів. Мешканці міста виходили з підвалів, зруйнованих будинків, на 
вулицях міста зустрічали своїх визволителів – воїнів Радянської Армії. Власне 
місто вже не існувало. Воно було спалене, висаджене в повітря, лежало в руїнах 
і згарищах. Ось як писала газета «Робітник Кременчуччини»  того часу: 
«Фашисти підірвали музей, зруйнували 27 шкіл, 7 технікумів, педінститут, 
Будинок піонерів, дитячий парк, міський театр на 800 місць, цирк на 1500 
місць, 6 робочих клубів, спалили 860 тисяч книг у міській бібліотеці». 

Жовтень 1943 року видався теплим. На вулиці Пролетарській, просто неба, 
демонструвалися кінофільми. У цей час один із молодіжно-аварійних загонів 
відбудував приміщення складу суконої фабрики. Тут став працювати міській 
театр ім. Саксаганського і кінотеатр «Більшовик». Це було невелике 
приміщення, вхід з вулиці, декілька сходів на перший поверх. Сцена 
нестандартна, маленьких розмірів. Завіса старенька, крісла теж не нові. Крім 
того, їх було не достатньо, щоб розмітити глядачів, тому завжди у проходах 
ставили стільці і ослінчики. Ціни на квитки були невисокими, а черга за ними 
інколи сягала вулиці. У березні 1944 року газета «Робітник Кременчуччини» 
писала: «За короткий час міський театр відвідало 33 тис. 250 чол. Із 
захопленням населення міста дивилося картини «Два бійці», п’єсу 
«Безталанна» та ін.» Театральна трупа складалася як із професійних акторів, так 
і аматорів. Це були Іван Коваленко, Костянтин Пустовіт, Марія Курганська, 
Ганна Козис, провідною артисткою театру була Надія Бессараб − розумна, 
весела, добра, товариська жінка. Місто лежало в руїнах, житла не вистачало і 
багато акторів мешкало при театрі. Режисером театру був Ф.Т. Мітін. На сцені 
йшли вистави різних спрямувань: «Лимерівна» П.Мирного, «Наталка 
Полтавка» І.Котляревського, «Усі річки течуть в море» Субтеля, «Не все коту 
масляна» О.Островського, «Таня» О.Арбузова. У неділю після спектаклю були 
ще й танці, а в будні демонстрували кінофільми.  

Через чотири роки після війни театр ім. Саксаганського був капітально 
відремонтовано. Театр знову широко відчинив двері перед кременчужанами. Їх 
зустрічала зовсім нова зала: атласне драпірування, нові крісла, бронзові бра і 
чудова центральна люстра. Кременчуцький глядач чекав від трупи нових 
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яскравих високохудожніх спектаклів [3]. Але, на жаль, утримання трупи, 
придбання нових костюмів, декорації вимагали нових коштів, котрих на той час 
не вистачало навіть на необхідне. Перегортаючи сторінки газети «Робітник 
Кременчуччини» за 1950 рік, ми вже не бачимо об’яв про спектаклі 
Кременчуцького драматичного театру імені М. Саксаганського. 

Була спроба відновити театр у Кременчуці. Першим післявоєнним 
генеральним планом передбачалось розширення частини нинішнього бульвару 
Пушкіна, у центрі – облаштування скверу, а на перетині з вул. Леніна – 
створення великої площі з театром. На жаль, реалізувати цю ідею не вдалося. 

Отже, у XX столітті зміни політичного і соціально-економічного характеру 
вплинули на театральне життя міста. На початку століття, за спогадами, Л.О. 
Утьосова можна побачити, що окрім драматичного театру діяли ще невеличкі 
приїзні театральні трупи, які грали в своїх приміщеннях. В одному з таких 
театрів мініатюр розпочав свою театральну діяльність і сам актор. Однак вже 
через кілька років, більшовицька революція перетворила театральну сцену на 
агітаційний майданчик. Гітлерівські окупанти також бачили в театрові засіб 
ідеологічного тиску і одурманення населення. Після визволення Кременчук мав 
напівпрофесійний театр імені Саксаганського, який у 1950 р. припинив 
існування.   
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Метою статті є розгляд діяльності М.Савича в Кирило-Мефодієвському 

товаристві. Діяльність М.Савича залишила яскравий слід у історії України та 
Одеси. Він був видатним членом Кирило-Мефодіївського товариства та 
значним громадським діячем. У даній публікації описується його життя і 
творчість. 

Ключові слова: М.Савич, Кирилло-Мефодіївці, Одеса, революційні ідеї, 
Харківський університет. 

 
Целью статьи является рассмотрение деятельности Н.Савича в Кирилло-

Мефодиевском обществе. Деятельность Н.Савича оставила яркий след в 
истории Украины и Одессы. Он был выдающимся членом Кирилло-
Мефодиевского общества и значительным общественным деятелем. В данной 
публикации описывается его жизнь и творчество. 

Ключевые слова: Н.Савич, Кирилло-Мефодиевцы, Одесса, революционные 
идеи, Харьковский университет. 

 
The aim of the article is to elicit N.Savych’s activity at Cyril and Methodius 

Society. His activity left a deep trail in the history of Ukraine and Odessa. N.Savych 
was a prominent member of Cyril and Methodius Society and a significant public 
figure. The artcle reveals his life and activity. 

Key words: N.Savych, members of Cyril and Methodius Society, Odessa, 
revolutionary ideas, Kharkov University. 
 

Актуальність звернення до даної теми в наші дні обумовлена, в першу 
чергу, певним соціально-історичним контекстом. Він полягає в тому, що ми не 
повинні втрачати історичну пам’ять, не повинні забувати про ту роботу, яка 
була зроблена нашими попередниками. Кирило-Мефодіївці внесли величезний 
внесок не тільки в історичну науку, але і в політичну науку, політичну 
філософію та історію політичних вчень. Дослідники мали вельми оригінальні 
політичні погляди, які були відображені в їх творах, статутах, закликань та 
правилах. 

Благородну пам’ять нащадків заслужив кирило-мефодієвець Микола 
Іванович Савич – особистість примітна, ідеолог Кирило-Мефодіївського 
товариства, який залишив яскравий слід у суспільно-політичному русі XIX 
століття. 
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Микола Іванович Савич народився 1 січня 1808 року, у родині дідича 
Полтавської області Гадяцького району в селі Середняках. «Життя його 
розподілилось на дві майже рівні половини: сорок до одеських років і сорок 
чотири одеських…» − зазначає відомий краєзнавець Г. Д. Зленко. Батько 
Миколи Івановича належав до числа найосвіченіших людей – він був володарем 
великої бібліотеки, складеної з творів французьких письменників – 
енциклопедистів. Савич молодший вже з юнацьких років мав можливість 
ознайомиться з передовими ідеями того часу – ідея Великої Французької 
революції. В селі Середняках закінчив школу на відмінно, після чого вступив 
на філософський факультет Харківського університету. Микола Іванович, як 
молодий літератор, підтримував тісні стосунки з відомим байкарем П.Гулаком-
Артемовським. Вони не просто були знайомими, але й стали хорошими 
друзями. У нього на квартирі в 1826 році Савич познайомився з Адамом 
Міцкевичем, котрий повертався тоді із Криму. Це знайомство стало в пригоді 
пізніше, коли з’явилась потреба в посередництві між Шевченком і Міцкевичем. 
В 1827 році закінчує Харківський університет. Микола Іванович закінчив 
юридичний факультет в Петербургському університеті [5: 35]. 

1828–1829 служив у драгунському полку, під час турецької компанії. 
Прослуживши деякий час, Савич повернувся в рідні місця, декілька років жив у 
свого батька [1: 46]. У 30-х роках Савич вирушає до Парижа, щоб поповнити 
свої знання. У 1831-1834 роках навчається, слухає лекції у Колеж де Франс, 
вивчав хімію, щоб застосувати європейські досягнення у своєму господарстві. 
У коледжі Савич вивчав твори французьких просвітників та соціалістів-
утопістів [5: 39]. 

Після повернення до дому у 40-х роках, жив і працював в селі, лише іноді 
виїжджав до Києва та Полтави. Глибокі знання, широкий кругозір, співчутливе 
ставлення до трудового селянства відкрили йому шлях до знайомства з 
Т.Шевченком, М.Гулаком, М.Костомаровим і входженням до Кирило-
Мефодіївського братства [2: 57]. 

25 грудня 1846 року на квартирі у М. Гулака зібралися Шевченко, 
Костомаров, Савич і Навроцький (колядувати, як казав О. Кониський). 
Зав’язалася розмова про долю покріпаченого українського народу та про 
можливість федеративного об’єднання слов’ян. Друзі не знали, що за стіною в 
сусідній кімнаті сидить донощик Петров, все чує й записує. Ось що він 
повідомляв у своєму мерзенному доносі: «У цій розмові поміщик Савич гаряче 
переконував у необхідності знищення в Росії монархії і запровадження влади 
народної ... Далі Савич доказував можливість здійснити такий переворот при 
сучасних, на його думку, нерозсудливих діях уряду». М.І. Савича вважають 
належним до революційного крила Кирило-Мефодіївського товариства, яке 
прагнуло шляхом повстання повалити самодержавство і кріпаччину. Ці 
відомості підтверджуються документом № 73 з особистої справи М. Савича. 

Петров у своєму доносі наступним чином характеризував Савича: «... 
поміщик Савич ревно доводив необхідність знищити в Росії монархічний 
спосіб правління і намагатися влаштувати правління народне з 
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представницьких форм, в якому б кожне окреме слов’янське плем’я мало у себе 
особливого представника, що засідає в загальному Раді слов’янських племен [1: 
62].  На думки Савича були роблені заперечення і питання професором 
Костомаровим. Далі Савич доводив можливість провести такий переворот при 
справжніх, на його думку, неблагорозумних вчинках уряду, приводячи в 
приклад споруду Київської фортеці, що він говорив з одним інженерним 
офіцером і що офіцер цей доводив йому необхідність такої споруди, як 
важливого стратегічного пункту. Але, що, на думку Савича, це буде зручне 
місце для зборів осіб, які мають намір провести повстання ...». Він критикував 
«нерозумні розпорядження замовників 1825 року» (декабристів), які 
перешкодили їм «виконати їм свої наміри». «Дух народний, − говорив Савич, 
−обов’язково повинен звільнитися від тяжіючого над ним деспотизму». Він 
вважав, що дійовими помічниками і їх справі можуть бути також вихованці 
військово-учбових закладів, коли між ними поширити «ідею свободи» [5: 45]. 
Далі він повідомляв, що на думку Савича, уряд в Росії «бажає придушити 
народний дух, або, − як висловлював це поміщик Савич, - бажає ввести в Росії 
катаізм, але що дух народний необхідно повинен вивільнитися від тяготіючому 
на ньому деспотизму». Все це дає нам право говорити, з одного боку, про вплив 
на ідеологію Савича ідей французького утопічного соціалізму і, з іншого боку, 
стверджувати наявність революційних тенденцій в його ідейно-політичних 
поглядах. Однак вважати Савича представником революційного напрямку, на 
нашу думку, не можна, так як для цього ми не володіємо достатніми 
підставами. Робити ж подібний висновок на підставі лише свідоцтва Петрова, 
нехай навіть і цілком правдоподібного, не слід. Та й взагалі Савич 
представляється нам людиною, вкрай неврівноваженим, з деякими дивацтвами: 
так, в Парижі він намагався видавати себе за родича царя, доводячи своє 
походження від Романових, а потім писав цареві покаянного листа про це. 

На початку січня 1847 року у Києві Тарас Шевченко вручив Савичу 
рукописну копію поеми «Кавказ» для передачі Адаму Міцкевичу в Парижі. Це 
доручення, як твердив пізніше М. Савич, він виконав. Останнім у 3 відділення 
був доставлений Савич. З документу № 58 особистої справи М. Савича, ми 
бачимо прохання гр. Орлова у Лева Олексійовича: «… М.І.Савич в кінці 1846 
року відправився за кордон, де знаходиться і досі, по надзвичайної потребі, 
государ імператор повеліти зволив при поверненні Савича в Росію затримати 
його на самому кордоні, опечатати, не розглядаючи на місці, всі його папери і 
речі і негайно відправити до Санкт-Петербурга в 3 відділення в супроводі самого 
благонадійного і вірного чиновника під найсуворішим наглядом …» [1: 120]. 

Отримавши від посольства вказівку про повернення в Петербург, він 25 
червня (мабуть, нового стилю) намагався покінчити самогубством у місті 
Касселі, де пішов у лазню і там бритвою завдав собі рани на обох руках і шиї. 
«Причина такого посягання, як пояснював Савич, полягала в тому, що йому за 
височайшим повелінням оголошено від посольства нашого у Франкфурті наказ 
повернутися в Росію, і він при всій невинності своєї боявся бути засудженим» 

[1:136]. Цей випадок підтверджується документом № 66, в якому гр. 
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Нессельрод, пише гр. Орлову: «…Ви зволите побачити, шановний пане, що 
поручик Савич, страждаючи меланхолією, пояснює свій замах на самогубство 
тим що, отримавши повеління повернутися в Росію, він цією звісткою сильно 
вражений і хоча відчуває себе невинним, але побоюється осуду. При цих 
обставинах неможливо було дозволити Савичу продовжувати свою подорож 
без нагляду і також потрібно було дати йому час поправиться від нанесених 
собі ран. Тому я написав до барона Дернберг прикладене при сем відношення, 
просячи його взяти на себе обов’язок мати піклування про нього і в разі 
можливості відправити його з провідником, по крайній мірі, до Любека, куди я 
не забув поставитися прямо до нашого генеральному консулу з просьбою 
спостерігати за Савичем при відправленні його на пароплаві і на протязі 
подальшого його подорожі до Росії ...» [3: 123]. 

Доставлений в липні в 3 відділення Савич на допиті категорично 
заперечував як свою участь в братстві, так і розмови, приписувані йому 
Петровим. З цього приводу він на допиті 19 липня заявив: «...Що я доводив 
необхідність знищення монархічного правління, це несправедливо. Навпроти 
того, я стверджував, що в Росії воно необхідне.» У поданні цареві з приводу 
Савича наряду з пропозицією відправити його в належне йому маєток у 
Полтавській губернії під нагляд місцевої влади гр. Орлов писав: «Боргом 
вважаю звернути ще увагу на самого Савича. Офіцер цей, будучи хворобливого 
стану, вельми тихий, боязкий і показує надзвичайну неповороткість розуму, так 
що дуже сумнівно, володіє, чи володіє він і нині здоровим глуздом. Вчинки ж 
його за кордоном безглузді розповіді про своє походження і замах на 
самогубство, безсумнівно доводять, що за кордоном він піддавався припадків 
божевілля» [2: 77]. 

Документ № 86 дає майже повну інформацію про допит Миколи 
Івановича, який називається: «Про поручика Савича». «Відставний поручик 
Савич, причетний до Україно-слов’янської справи, повернувся з-за кордону, і 
кронштадтський військовий губернатор, супроводжуючи його з усіма паперами 
в 3 відділення канцелярії, з тим разом доставив запечатаний пакет на найвище 
ім'я від нашого генерального консула в м. Любеку Шлецера. При поясненнях з 
Савичем помічено, що він вельми тихого і боязкого характеру і показує 
надзвичайну неповороткість розуму. На запропоновані йому словесні питання 
він відповідав, що ніколи не дозволяв собі тих революційних розмов, які йому 
приписують, крім того тільки, що дійсно говорив про китаізм в Росії, але без 
всякого дурного наміри; що він зовсім не знав про Україно-слов’янське 
товариство; був знайомий з Гулаком, Костомаровим і Навроцьким нетривалий 
час і бачився з ними не більше двох разів; що в Касселі він робив замах на 
самогубство (пустивши з обох рук кров у ванні), тому що з часу оголошення 
йому найвищого повеління повернутися в Росію він знаходився в жаху і як би в 
безпам’ятстві. Після цього Савичу запропоновані письмові запитання, на які він 
виявив готовність відповідати за абсолютно щиро. У паперах Савича не було 
нічого особливо важливого. Через півроку його вислали на Гадяччину, де він 
безвиїзно прожив до 1848 року, коли переселився в Одесу [4: 78]. 
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В цьому дослідженні ми розглядали мало вивчену постать Миколи 
Івановича Савича. Хоча комплексного дослідження діяльності М.І.Савича не 
було, це не означає, що його діяльність не залишила яскравий слід у історії 
України та Одеси. Отже, Микола Іванович, член Кирило-Мефодіївського 
братства та громадський діяч нашого міста. В історії Одеси, Микола Іванович 
зіграв важливу роль, адже займав багато важливих посад та був соціально 
активним членом громади. 

По біографії ще не має комплексної роботи, тому потрібно працювати над 
цією темою, щоб не було темних сторінок у нашій історії. 
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В статье автор анализирует роль известного библиографа Михаила 
Комарова в издательстве первого украинского журнала Одессы «По море и 
суше» 1895-1896 годов. Подробно рассматриваются организационные 
способности и публицистическое творчество деятеля на страницах издания, а 
также место и значение журнала в контексте украинского национального 
движения конца XIX века.  

Ключевые слова: М.Ф.Комаров, «По морю и суше», Одесская община, 
рецензия/ 

 
В статті автор аналізує роль відомого бібліографа Михайла Комарова у 

видавництві першого українського журналу Одеси «По море и суше» 1895-1896 
років. Детально розглядаються організаційні здібності та публіцистична  
творчість діяча на сторінках видання, а також місце та значення часопису в 
контексті українського національного руху кінця ХІХ століття. 

Ключові слова: М.Ф.Комаров, «По морю и суше», Одеська громада, 
рецензія. 

 
Англійський дослідник Б.Андерсон вважав появу масових друкованих 

видань одним із важливих факторів націєтворення [1: 57−68]. Українське 
«культурне відродження» ХІХ ст. не було винятком – книговидавництво та 
журналістика стали основою формування модерної літератури, головним 
засобом привнесення національної ідеї у маси. Однак, якщо у підавстрійській 
Україні друковане слово поширювалося порівняно вільно, що вилилося у 
заснуванні ряду національних газет та журналів – «Діло», «Правда», «Зоря», 
«Батьківщина», «Дзвінок», то в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. 
уряд вживав рішучих заходів аби означений процес загальмувати. Валуєвський 
циркуляр 1863 та Емський указ 1876 років були лише вершинами айсбергу 
імперської цензури, що забороняла українські підручники, театральні вистави, 
створювала значні перешкоди у друкуванні та ввезені за кордону художньої 
літератури та періодики. Втративши можливість легальної політичної 
діяльності, вже в середині 70-х років ряд національних діячів, таких як 
М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський, Ф.Вовк – емігрували, а осередки 
українського руху – громади, зосередились виключно на культурницькій 
роботі.  Я. Грицак зауважує: «80-ті роки ХІХ ст. увійшли в історію 
національного відродження як «мертві роки». Основні його здобутки 
обмежувалися культурною й науковою галузями» [4: 57]. 

Не рахуючи публікацій у Галичині та виступів на шпальтах російської 
ліберальної та радикальної преси, чи не єдиним рупором українських 
письменників, істориків та етнографів Наддніпрянщини у останні десятиліття 
ХІХ ст. став російськомовний часопис «Киевская Старина» (1882−1906), що з 
90-х років перетворився на друкований орган Київської Громади. У 1893 р. 
Головне управління у справах друку, «згадавши» про Емський указ 1876 року 
заборонило ввозити в Росію галицьке видання «Зоря», що стало серйозним 
ударом для української культури. З цього приводу – відомий бібліограф, 
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літературознавець, упоряднику російсько-українського словника, лідер 
Одеської Громади – Михайло Федорович Комаров (1844−1913) писав у листі до 
Бориса Грінченка від 5 квітня 1894 року: «…найтяжча, звичайно, заборона Зорі, 
бо вона із усіх галицьких видань була для України найкорисніша, тим більше, 
що разом з нею забрано і Словаря…». Комаров склав апеляцію до Міністерства 
внутрішніх справ із вимогою скасувати указ 1876 року, а також прохання 
видавати в Одесі літературний український часопис «Ластівка», де мали 
публікуватися художні твори, періодика, етнографія [7: 1−2]. Згодом, 
переконавшись, що про суто національний друкований орган годі було й 
думати, Одеська Громада вирішили викупити і переорієнтувати 
російськомовний науково-популярний тижневик «По морю и суше» у 
1895−1896 роках під власні потреби. Варто зазначити, що певний досвід у 
одеситів в даній справі був, адже ще у 1881 році у причорноморському місті 
виходив тижневик «Пчелка» під редакцією Л.В.Кірхнера, в якому  подавалася 
інформація щодо творчості Т.Шевченка, І.Нечуй-Левицького, М.Костомарова, 
розвитку народної освіти, життя українців Галичини тощо. 

Найбільш розлогу характеристику українофільського часопису Одеси «По 
морю и суше» подали радянський літературознавець В.Герасименко та 
сучасний одеський історик В.Кузьменко, вказавши на особливості створення 
видання, основні напрямки діяльності, рубрики та співробітників [3: 73−86; 9: 
124−128]. Так, в ньому друкувалися твори Олени Пчілки, Б.Грінченка, 
М.Коцюбинського, Дніпрової Чайки, некрологи О.Кістяківському, 
М.Костомарову, П.Ніщинському, рецензії на «Киевскую Старину» тощо. 
Особливу увагу фактичному ідеологу та керівнику журналу, лідеру Одеської 
Громади 90-х років М.Ф.Комарову приділила дніпропетровська дослідниця 
Г.Швидько, перерахувавши майже усі його публікації та окресливши заходи 
спрямовані на підтримку видання [20: 70−73]. Вважаємо, що встановлення ролі 
М.Комарова у функціонуванні журналу потребує подальшого розкриття, адже 
за визначенням відомого українського мецената і члена Одеської громади 
Євгена Чикаленка, окрім М.Ф.Комарова в Одесі не було досвідчених 
журналістів чи газетярів [19: 229], тому творчість та організаторська діяльність 
М.Ф.Комарова були вирішальними та спрямовуючими для часопису.  

Науково-популярний ілюстрований тижневик «По морю и суше» виходив 
протягом 1890−1896 років, спочатку у Києві, а з 1893 року в Одесі. На початку 
1895 року видавець-редактор М.І.Рейхельт захворів і друкар Л.В.Кірхнер 
зробив пропозицію придбати часопис Одеській Громаді, в колах якої, як вже 
зазначалось, визріла ідея власного видання. Часопис складався із таких 
постійних рубрики як: «Литературное обозрение», «Иностранное обозрение»,  
«Внутреннее обозрение», «Различные  известия»,  «Новости книг».  На його 
шпальтах публікувались пригодницькі повісті та романи, розповіді про 
подорожі, науково-популярні замітки, новини столичного та місцевого життя, 
фейлетони тощо. Тобто, розважальний та загально-пізнавальний характер 
журналу із самого початку не відповідав програмі та завданням, які ставила 
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перед собою Одеська Громада – подання інформації про українське життя та 
розвиток національної культури.  

Досить детально описав процес видавництва українофілами Одеси 
тижневика вже згаданий Є. Чикаленко: «… Громада вагалася, бо журнал цей 
мав спеціально природничо-географічний характер; отже Кірхнер запевнив, що 
цензура, його заходами, дозволить змінити назву вже існуючого журналу». В 
кінцевому результаті, справа виявилася шахрайством із боку комерсанта-
видавця і невтішно завершилася для українофілів: по-перше, журнал куплений 
за 4 тис. руб. мав лише декілька десятків передплатників, по-друге, цензура не 
погодилася перейменувати видання навіть на нейтральне «Степь» чи «Слово». 
Оскільки, гроші були витрачені, громадівцям нічого не залишалося як взятися 
за його видання. Спочатку головним редактором був призначений О.І.Погібко, 
який в силу авторитарного характеру не зумів організувати роботу редакційної 
колегії, тому пізніше керівництво передоручили іншому члену Громади 
П.Т.Климовичу. Через півтора роки існування журнал не виправдав покладені 
на нього сподівання і громадівці змушені були його закрити. Незважаючи на 
повільне зростання числа передплатників у 1895-96 роках, журнал не зміг себе 
окупити. Прихильників видання залишалося мало, оскільки цензура не 
дозволила йому набрати виразно українського характеру. Завершилося справа 
взагалі скандалом, коли за відсутності М.Ф.Комарова, якому було доручено 
редакторство влітку 1896 року, у черговий номер потрапив позитивний відгук 
про галицьких москвофілів, що викликано обурення української громадськості 
[19: 229−230].  

М.Комаров не був головний редактором видання, однак входи до його 
редакційної колегії разом із П.Злотчанським, М.Шостаківським та ін. Із журналом 
співпрацювали одесити – податковий інспектор М.Белінський, філолог 
А.Крижанівський, історик О.Маркевич, меценат та аграрник Є.Чикаленко, відомі 
українські письменники та науковці Б.Грінченко, А.Кримський, О.Кониський, 
М.Кононенко, Д.Мордовець, Б.Познанський, Олена Пчілка, Михайло та Любов 
Старицькі. На плечі М.Комарова лягла місія залучення українських митців до 
співпраці із виданням. У одному з листів до Олени Пчілки Михайло Комаров 
писав: «Спасибі Вам велике за Вашу поміч нашему журналові. Що ж робити, коли 
на нашій мові не можна, то треба хоч по російськи будити сімпатії і привчать 
людей до книжного діла, а я упевнився, що наш журнальчик в сім році справді має 
вагу і трохи згодом певне матиме ще більше, коли наші земляки по за Одесою не 
відцураються від запомоги...» [8: 1−2]. 

Сам М.Комаров опублікував у часописі, за підрахунком Г.Швидько – 15 
заміток. Більшість дописів опубліковано за підписами «М.К.», і лише декілька – 
«М.Комарь» та «М.Уманець». Можна припустити, що публікацій було більше, 
ніж півтора десятка, оскільки, частина відгуків, зокрема щодо українського 
театру подавалися без підписів і цілком могли належати М.Комарову [2; 18]. 

Впродовж 1895 року М.Комарова відзначився лише двома 
літературознавчими розвідками, що з’явилися у 16 та 39 номерах журналу в 
рубриці «Критично-літературні статті»: «Малорусские стихотворения 
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А.Кольцова» та «П.П.Гулак-Артемовський (По поводу 30-ліття со дня его 
смерти)». У оцінці творчості П.Гулака-Артемовського зазначалось, що 
письменник володів у досконалості українською мовою, а також поетичним 
талантом, рівня якого ніхто не зміг досягти до появи Т.Шевченка. Крім того, 
подавалася інформація, що в рукописах покійного одеського книгаря В.Білого 
наявні невидані твори письменника [14]. 

Набагато інтенсивніше М.Комаров проявив себе в наступному році, 
найперше в традиційній для себе галузі – українській бібліографії. Впродовж 
1896 року в журналі з’явилося 9 його рецензій: «Этнографические материалы 
собранные в Черниговской и соседних губерних» на перший та другий випуск 
(№ 1, № 33), «Сборник в пользу недостаточных студентов университета Св. 
Владимира» (№ 8), «М.Чернявський. Пісні про кохання», «Складка». Альманах 
на спомин В. Александрова» (№ 17), «В досужний час. Лірна поезія Грицька 
Кернеренка» (№ 22), А.В.Маркович. Библиографические заметки»(№ 24), «Від 
чого заводяться пошесті або лихі хвороби і як їх стерегтися. Лікаря 
В.Имшенецького» (№ 27), «Українські монограми для вишивок хрестиком і 
гафтом» (№ 31).  

М.Комаров сповіщав у листі Б.Грінченка про рецензію на його працю, а 
також повідомляв про про ті перешкоди із яким зіштовхується видання 
наступним чином: «Про Ваш етнограф. збірник я надрукував рецензію «По 
морю и суше», котра певне доходить до Вас. Як Вам подобається №8, 
присвячений Шевченкові? З цензурою багато було мороки, викинуто 15 
стовпців. А про те, здається, № вийшов нічогенький собі, хоч і в ньому багато 
дечого покалічено цензурою. Лихо та й годі з цими церберами. Але що маєте 
робити? Нехай хоч трошки, коли всього або багато не можна...» [6: 2]. 

Українському театру в Одесі М.Ф.Комаров присвятив три замітки у 1896 
році: «Бенефис М. Л. Кропивницкого», «Спектакли А.К. Саксаганского в 
Одессе», «Бенефис А.К.Саксаганского в Одессе» відповідно у 1,17 та 18 
номерах журналу. Ділячись власними враженнями із читачами від перегляду 
першої драми М.Кропивницького в Одесі «Олеся», М.Комаров зазначав, що 
публіка із захопленням стежила за ходом вистави, цікавою найперше своїм 
змістом, де описуються часи морального занепаду внаслідок меркантильності 
та комерціалізації суспільного життя; своєрідно висвітлюється  також 
відношення української інтелігенції до народу [12].  Бенефіс Опанаса 
Саксаганського, як вказував М.Комаров у іншій замітці, пройшов із величезним 
успіхом: театр був повний, ставили драму Карпенка-Карого «Безталанна» – 
найкращий взірець українського репертуару; завершився захід  виконанням 
кантати  відомого українського композитора М.Лисенка [11]. Окрім висвітлення 
діяльності корифеїв українського театру, до рубрики журналу «Мистецтво» 
потрапив також некролог складений М.Комаровим художнику-скульптору 
Михайлу Йосиповичу Микешину (1835−1896), автору пам’ятника «Богдан 
Хмельницький» у Києві. М.Комаров писав, що отримавши за свою творчість 
маєток у Катеринославській губернії, М.Микешин мав змогу ближче 
познайомитись із українським народом і почав створювати ілюстрації із 
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народного побуту – до повісті М.Гоголя «Вій», О.Рогової «Богдан 
Хмельницький». Автор некрологу окремо зупинився на близькому знайомстві 
небіжчика із Т.Шевченком. Читачі довідувалися, що саме Мікешин написав 
портрет Тараса Григоровича до «Кобзаря» 1861 року, виданого коштом 
П.Симиренка, залишив цінні спогади про великого поета у празькому виданні 
«Кобзаря»; за його ініціативи у Петербурзі щорічно святкують «шевченківські 
дні» та створено проект літературно-артистичного гуртка під назвою «Общество 
имени Шевченка». За декілька днів до смерті М.Микешин видав 1-й випуск 
«Ілюстрованого Кобзаря» і М.Комаров побажав аби друзі небіжчика та 
прихильники творчості Т.Шевченка попіклувалися за продовження видання [13]. 

Ще одну посмертну згадку Комаров присвятив відомому українському 
композитору і перекладачу Петру Івановичу Ніщинському (1832−1896) у 12 
номері часопису за 1896 рік. Автор нагадав громадськості про відомі музичні 
композиції Ніщинського – «Закувала та сива зозуля» та «Вечорниці», та менш 
знані роботи – музику на його ж пісню написану в народному дусі 
«Дівчинонько-голубонько» та народну пісню «Сопрон». Характеризуючи 
перекладацьку діяльність П.Ніщинського, Комаров зазначав, що літературна 
слава прийшла до нього після перекладу у 1883 році «Антігони» Софокла із 
древньогрецької на українську. Як доказ, бібліограф М.Комаров навів ряд 
схвальних рецензій в київських газетах «Зоря», «Искусство», галицьких «Діло» 
та «Зоря» за авторством таких знаних науковців, як «професор грецької 
літератури у Київському університету Ф.Міщенко та доктор філософії 
І.Франко». Переклад же «Одісеї» Гомера вдався ще краще. 

Насамкінець, відзначився М.Комаров у часописі також заміткою 
присвяченою проблемам розвитку української етнографії, що з’явилась під 
назвою «Местные исследования народной жизни (К 50-летнему юбилею 
Императорского Русского Географического Общества» (№6). Позитивно 
оцінивши роботу Південно−Західного відділу Російського географічного 
товариства та здобутками Володимира Ястребова в області етнографії 
Херсонської губернії, автор замітки приходить до висновку щодо необхідності 
заснування Новоросійського відділу РГТ. 

Показово, що на сторінках «По морю и суше» зустрічаємо переклади 
творів українських письменників на російську мову здійснені донькою 
М.Комарова, відомою поетесою – Галиною (Комарівною). Так, за її сприяння 
були опубліковані наступні оповідання: «Три елки. Из святейших рассказов» О. 
Пчилкы», «Крестонос» Дніпрової Чайки,  «Три друга» Л.Старицької, «Поджог. 
Рассказ В. Чайченка» Б.Грінченка [17; 5; 16; 15]. Цілком можливо, що перу 
іншої доньки М.Комарова – Любові належить оповідання «Конопля (рассказ из 
прошлого)», опублікований у №№11,12 за 1896 рік під криптонімом «Л.К-ва» 
[10]. Однак, дана здогадка потребує уточнення.   

Таким чином, Михайло Комаров докладав значних зусиль аби  журнал «По 
морю и суше» у 1895−1896 роках отримав якісно український зміст та 
виконував покладені на нього функції – популяризації та розвитку української 
культури. Публікації лідера Одеської Громади носили виключно 
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інформаційний характер і торкалися української книги, вшанування окремих 
національних діячів в галузі літератури та мистецтва, діяльності українського 
театру тощо. Переклади матеріалів донькою М. Комарова – Галиною, свідчать, 
що видавництво часопису було для Комарова родинною справою. Звісно, 
перебуваючи у тісних лещатах імперської цензури, коли навіть російською 
мовою не дозволялось  публікувати статті широкого культурно-просвітнього 
змісту, журнал був приречений на недовговічність. Українська аудиторія 
очікували більш відкритої позиціонування, тоді як для загалу видання 
видавалося невиразним та нецікавим, тим більше не було змоги змінити його 
назву. Досвідчений борець із цензурою, юрист за освітою, М.Комаров не міг 
зарадити в даній справі. Поширювати українську літературу, не маючи змоги 
вживати мови, якою вона писана, і знайомити громадськість із українським 
життям називаючи українців не інакше як малоросами – занадто складне 
завдання. І все ж, існування тижневика стало важливим явищем для 
українського руху, адже воно задекларувало наявність потужних українських 
національних сил в Одесі у кінці ХІХ століття. 
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Стаття, присвячена воєнізованим формуванням, що виникли на Великому 
Степовому кордоні протягом XVI ст.: запорожці, граничари та гайдуки. 
З’ясовано особливості їх військової тактики під час боротьби зі спільним для 
всіх них ворогом  – Османською імперією; визначено, що на відміну від інших у 
запорожців виникли морські засоби боротьби, а у гайдуків центральними були 
партизанські засоби боротьби. 

Ключові слова: запорозькі козаки, граничари, гайдуки, морські походи, 
партизанські засоби боротьби.  

 
Статья посвящена военизированным формированием, которые возникли в 

пределах Большого Степного кордону в течение XVI в.: запорожцы, граничары 
и гайдуки. Выяснены особенности их военной тактики во время борьбы с 
общим для всех них врагом – Османской империей; определено, что в отличие 
от других у запорожцев появились морские средства борьбы, а у гайдуков 
центральными были партизанские методы борьбы.  

Ключевые слова: запорожские казаки, граничары, гайдуки, морские 
походы, партизанские методы борьбы. 
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The article is devoted to the militarized formations that have arisen at Great 

Steppe border during the 16th century: the Cossacks, the Grenzers and the Hajduks. 
The aurthor has defined the peculiarities of military tactics during the fight against 
one common enemy - the Ottoman Empire as well as determined that unlike other 
people, the Cossacks invented a new strategy of sea battle. Hajduks’ main means was 
guerrilla strategy. 

Keywords: Cossacks, the Grenzers, the Hajduks, sea campaigns, guerrilla 
strategy.    

 
Великий степовий кордон – територія взаємодії різних цивілізаційних 

спільнот, що тягнеться в Європі від степових просторів України до Добруджі. 
Протягом XVI-XVIII ст. на цьому кордоні виникають й існують декілька 
окремих воєнізованих спільнот, які мають за мету захист та боротьбу з 
Османською імперією. Тактика їхньої боротьби залежала від навколишнього 
середовища та традицій військового мистецтва, конкретної військової ситуації. 
Серед таких воєнізованих структур можна назвати – запорозьке козацтво, 
гайдуків та граничар [2]. 

Запорозьке козацтво, виникло стихійно (тобто без організаційного впливу 
держави) в кінці XV ст. і являло собою  воєнізовану організацію, що стала на 
захист місцевого населення від польського тиску та турецько-татарської агресії. 
У походах козаки майже не вдавалися до облоги міст. Надавали перевагу 
відкритому бою, більшу майстерність мала піхота ніж кіннота. 
Розповсюдженим засобом оборони на полі битви сухопутних походах у 
запорожців був так званий табір. Організувавши табір, козаки спочатку 
влаштовували канонаду, а потім випускали кінноту. Причому під час обстрілу, 
ті хто стояли позаду, весь час заряджали рушниці і подавали тим, хто попереду 
[5: 266−267]. 

Запорожцям були відомі складні прийоми боротьби: лава, або розгорнутий 
стрій, три шеренговий стрій для оборони, тріангула, тобто трикутник або стрій 
гострою колоною, хід в колону маршем [5: 267]. 

Для вдалої операції працювали розвідка місцевості і сил противника. Після 
попередньої підготовки, запорожці нападали на противника з трьох сторін: з 
флангів та з тилу. Військо ділили на 4 частини: одну залишали в таборі, одна 
намагалась пройти в тил ворогу, дві інші відправлялися на фланги. 
Користувались козаки й хитрощами за що деякі з них отримували своєрідну 
назву «характерників». 

На відміну від інших воєнізованих структур козаки мали власний флот – 
чайки й дуби, й  успішно здійснювали морські походи на османські фортеці 
Чорного моря. У збудовану чайку сідало від 50 до 70 козаків, кожен з яких був 
озброєний шаблею та двома рушницями. Кожна чайка залежно від її розміру 
мала від 20 до 40 весел. Посередині ставили щоглу для вітрил. Однак вітрила 
намагалися не використовувати, навіть, щоб чайку не бачив ворог. Чайки мали 
також 4-6 маленьких спеціальних гармат – фальконетів. Для морських походів 
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вибирали осінні дні [5: 274]. Нападали по декілька чайок на одну турецьку 
галеру, швидко підпливали до неї і брали на абордаж. Метою також морських 
походів крім звичайного здобичництва, було  звільнення українських бранців і 
попередження турецьких нападів на українські землі.  У XVII ст. запорозьке 
козацтво було однією з найкращих воєнізованих формувань у війнах проти 
Османської імперії.  

У 1775 р. Російська імперії зруйнувала головний військовий центр 
запорожців – Січ на річці Дніпро. Козаки розійшлися по просторам південної 
України або переселились до Османської імперії, де знов утворили Січ – 
Задунайську.  Граничари – це воєнізована організація, з’явилась у XVI ст. для 
захисту південних кордонів імперії Габсбургів від османської навали на 
території сучасної Хорватії. Це були переважно серби, які втекли з завойованих 
османами територій, і якім австрійський уряд дозволив оселитися на 
прикордонні. Згодом ця територія від Адріатичного узбережжя до річки Сава 
дістала назву Військового Кордону. Вони перебували у прямому 
підпорядкуванні  австрійського командування [3].  

Граничари проживали у військових округах схожих на запорозькі паланки 
або слободи. Вздовж всієї прикордонної лінії були облаштовані невеликі 
дерев'яні укріплення, у яких перебувала сторожа. Вона мала попереджувати про 
наближення турків. Укріплень було багато і вони розміщувалися близько одне 
від одного - для повного контролю над місцевістю і так, щоб сигнал, поданий з 
одного, можна було побачити (вогонь) або почути (дзвони) в іншому. Таким 
чином, оминути сторожу було практично неможливо, і звістка про наближення 
противника миттєво потрапляла до головних передових постів, а звідти – до 
штабів капітаній і генералатів [3]. 

Мобілізація граничарів відбувалась досить швидко. Отримавши умовний 
сигнал, всі чоловіки в поселеннях бралися до зброї, швидко збиралися в загони 
і діяли згідно з наперед визначеними планами. Ефективність цієї системи і 
татктики оборони виявилась уже в тому, що турки, так і не змогли подолати 
кількох десятків кілометрів глибини оборони Військового Кордону [1]. 

Після послаблення Османської імперії в першій половині XVIII ст. 
граничари стали не потрібними і в середині XVIII ст. їх розформували. 

Гайдуки – це воєнізована організація, яка виникла на території сучасної 
Угорщини і Болгарії для захисту місцевого населення від мусульманських 
загарбників, а потім боролась і з австрійським пануванням. З XVI –до початку 
XVIII ст. гайдуки – це піхота східноєвропейського зразку, озброєна 
вогнепальною зброєю, зазвичай доповненою характерними гайдуцькими 
сокирками, а іноді – шаблями [4]. Гайдуки діяли переважно невеликими 
групами, лише іноді чисельність їх загонів сягала кількох сот і, навіть, тисяч 
чоловік. Місцями постійної дислокації гайдуків були лісисті гірські місцевості, 
які є на Балканах скрізь. На всьому просторі від Адріатичного до Чорного моря 
гайдуки вели безперервну війну проти турків, яка то затихала, то спалахувала з 
новою силою [2; 5]. 
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Їхні дії були традиційними – партизанські рейди на захоплену турками 
територію, напади на турецькі кораблі на Дунаї, прикордонна сторожова 
служба тощо. З часом, гайдуки стали впливовою силою, з якою мусили 
рахуватися місцеві можновладці. Саме вони і місцеві феодали почали залучати 
гайдуків до своєї боротьби за владу, переманюючи гайдуків на свою сторону 
обіцянками, які вони мали виконати прийшовши до влади. 

Гайдуки не завжди обмежувались нападами лише на турок, нерідко вони 
кривдили й християн. Не раз вони спустошували околиці Дубровника. А 
оскільки дубровчани були католиками, а ще й до того підтримували жваву 
торгівлю з турками, то православні гайдуки сприймали їх як ворогів. Гайдуки 
нападали на митників, на купецькі каравани в горах чи на випадкових 
проїжджих. Вночі вони палили і грабували садиби багатих селян і родові 
укріплення бечів, відгонили худобу, брали заручників для викупу, писали 
послання з вимогою грошей, тероризуючи цілі області [4: 75]. Їх дії можна 
порівняти з народними месниками, але це були засоби, що відсутні у 
попередніх двох формувань.  

Таким чином, початкової метою існування воєнізованих організацій, таких 
як запорозьке козацтво, граничари, гайдуки – був захист населення від 
турецько-татарської агресії у XVI ст., але поступово з розвитком даних 
організацій та збільшенням їхньої ролі в суспільному житті та в міжнародній 
політиці, вони почали приймати активну участь в міжнародній політиці. 
Тактика їхньої боротьби відрізнялась. Найбільш ефективними виявились у 
боротьбі з османами запорозькі козаки та граничари. Запорожці на відміну від 
інших воєнізованих формувань Великого кордону виробили ще тактику 
боротьби у морських походах.  
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У даній статті висвітлюється напрям зовнішньої політики Японії у 1905-

1910 рр. Кінцевим результатом проведеного курсу політики стала анексія 
Кореї. 

Ключові слова: Японія, Корея, Росія, протекторат, автономія, анексія. 
 
В данной статье освещается направление внешней политики Японии в 

1905-1910 гг. Конечным результатом проведенного курса политики стала 
аннексия Кореи. 

Ключевые слова: Япония, Корея, Россия, протекторат, автономия, 
аннексия. 

 
This article highlights the direction of Japan’s foreign policy in1905-1910. This 

course of policy yielded with Korea’s annexation. 
Keywords: Japan, Korea, Russia, protectorate, autonomy, annexation. 
 
Затвердившись остаточно на Далекому Сході після російсько-японської 

війни, Японія продовжувала здійснювати загарбницьку політику по 
відношенню до близько розташованих азійських держав. Одним з яскравіших 
прикладів такої політики є анексія Кореї. 

Отримавши попередню згоду Сполучених Штатів Америки і 
Великобританії на встановлення японського протекторату над Кореєю і 
домігшись по договором у Портсмуті визнання Росією «переважаючих 
політичних, військових і економічних інтересів» Японії в Кореї, японські 
правлячі кола вирішили посилити натиск на корейський уряд і добитися від 
нього підписання договору про протекторат. Побоюючись протидії Росії, а 
головне – боячись підйому національно-визвольного руху в Кореї, японський 
уряд вирішив оформити протекторат над Кореєю відповідним «договором». 

Для підписання «договору» про протекторат в Корею був направлений 
спеціальний посланник японського імператора маркіз Іто Хиробуми, який 
прибув до Сеула 10 листопада 1905 р. 11 листопада Іто зустрівся з корейським 
імператором і вручив йому послання японського імператора, в якому 
говорилося, що головним завданням Японії в даний час є «захист миру і 
безпеки двох імперій і зміцнення дружніх відносин між ними». У зв’язку з цим 
виражалася надія, що корейський імператор буде слідувати вказівкам маркіза 
Іто, які нібито необхідні для підтримання світу на Далекому Сході. 
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15 листопада маркіз Іто вдруге отримав аудієнцію у корейського 
імператора і представив йому проект майбутнього японо-корейського договору, 
докладно виклавши «причини, за якими Японія повинна взяти на себе турботу 
про зовнішню політику Кореї». 

Іто і Хаясі, вимагаючи від корейських міністрів підписання цього 
договору, аргументували тим, що це нібито «необхідно для об’єднання Японії 
та Кореї». Крім того, вони малювали картини «великого єдиного Сходу, де всі 
азіатські нації будуть твердо стояти проти білих, які підпорядкували б їх, якби 
могли». 

Корейські міністри, звичайно, розуміли, що «єдність Азії »на ділі буде 
означати панування Японії над Кореєю, і 16 листопада Іто і Хаясі ще не вдалося 
змусити їх підкоритися японським вимогам. 17 листопада члени корейської 
кабінету вдруге були викликані в японську місію, де японський посланник 
Хаясі знову наполегливо домагався від них прийняття японських вимог. Однак 
і на цей раз ніякого рішення прийнято не було. 

Тоді Хаясі запропонував міністрам відкрити засідання кабінету в 
присутності корейського імператора. В цей час, щоб налякати корейський уряд 
і імператора і змусити їх прийняти японські вимоги, на площі перед 
імператорським палацом, були влаштовані маневри японських військ в повному 
бойовому озброєнні, включаючи польові гармати. Загальна ж кількість 
японської сухопутної армії на той час складала 995 тис. чоловік [1: 35]. 

Таким чином, Іто примусив корейських міністрів до нового обговорення 
японського проекту договору в присутності Хаясі і Хасегава. По «договору» від 
17 листопада 1905 р. японський уряд повинен був представляти в Кореї 
генеральний резидент, до компетенції якого відходили питання, стосуються 
тільки зовнішніх зносин Кореї. Однак указ японського імператора від 20 грудня 
1905р.  про права та обов’язки генерального резидента в Кореї порушував не 
тільки «договір» з Кореєю, а й Портсмутський договір з Росією, в протоколі 
якого зумовлювалося оформлення відповідним угодою з корейським урядом 
кожного заходу японського уряду, обмежує корейський державний суверенітет. 

Японський імператор своїм указом давав санкцію генеральному резиденту 
в Кореї втручатися у внутрішнє управління країною, захоплюючи в свої руки 
найважливіші функції корейського уряду. Як видно з наведених пунктів указу 
японського імператора, діяльність генерального резидента в Кореї не 
обмежувалася консульськими питаннями і справами, пов'язаними з іноземцями 
в Кореї. Японський генеральний резидент отримував широкі повноваження він 
ставав справжнім господарем Кореї. 

Таким чином, фактично главою держави став японський генеральний 
резидент, хоча формально їм міг вважатися корейський імператор, зберігався 
корейський Рада міністрів, який збирався під особистим головуванням 
імператора, проте пост міністра закордонних справ був ліквідований. Указ 
японського уряду про скасування корейського міністерства іноземних справ 
був опублікований 20 січня 1906 р. В цьому ж місяці всі японські консульства 
були перетворені у апарати провінціальних резидентів. 
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Незабаром після створення в Кореї апарату генерального резидента за 
вказівкою Іто і безпосередньо під його контролем була створена спеціальна 
комісія з декількох японських і корейських чиновників для того, щоб 
«виробити заходи щодо поліпшення місцевого управління» в Кореї. В 
результаті діяльності цієї комісії корейське міністерство внутрішніх справ у 
вересні 1906 р. видало ряд декретів і указів, що вносять зміни в місцеве 
управління Кореєю. Були скасовані посади спеціальних уповноважених 
корейського імператора і поліцейських наглядачів у відкритих портах [4: 244]. 

На протязі 1906-1907 рр. Японія продовжувала скасовувати різноманітні 
ознаки корейської автономії. Після підписання японо-корейського «договору» 
від 24 липня 1907 японський уряд, побоюючись збройного опору, вирішило 
розформувати корейську армію. На той час корейські війська нараховували 
близько 8 тис. солдатів і офіцерів. Рішення про розпуск корейської армії було 
прийнято в липні 1907 р. На таємній нараді генерального резидента Іто і 
командувача японськими військами в Кореї Хасегава з прем’єр-міністром Лі 
Ван’еном і військовим міністром Лі Бенму.  

Згодом, у 1908 р. Японія практично повністю підкорила собі владу у Кореї. 
На найважливіші посади при дворі корейського імператора були призначені 
японські чиновники. До кінця 1908 р. 27 японців займали офіційні пости при 
дворі імператора Кореї, а 12 з них перебували на вищих посадах. в Кореї 
засновувалася така ж, як в Японії, судова система трьох інстанцій. 

Першою інстанцією були місцеві суди (провінційні і повітові), в яких 
слухалися цивільні і кримінальні справи. З місцевих судів справи надходили в 
апеляційний, який був другої судової інстанцією, а звідти до касаційного суду 
як в третю інстанцію. Японські чиновники призначалися: в касаційному суді – 
на посаді головного судді, головного прокурора, двох суддів і п’яти клерків; в 
апеляційних судах – на посаді головного судді, двох суддів, головного 
прокурора, помічника прокурора та п'яти клерків; в провінційних судах – на 
посаді головних суддів, старших прокурорів, суддів та клерків; в повітових 
судах – на посади суддів і клерків. Наприкінці 1908 р. з 178 суддів японців було 
113, корейців – 65, а з 57 прокурорів японців – 45, а корейців – 12. 

Але навіть такий стан справ не задовольняв японські правлячі кола. Під їх 
натиском 12 липня 1909 р. в Сеулі було підписано офіційний меморандум про 
передачу всієї судової системи Кореї у відання японського уряду. 

Прагнучи надати своїм агресивним діям в Кореї «легальні форми», Японія 
залишалася вірною прийнятої ще до війни тактиці узгодження корейської 
проблеми зі Сполученими Штатами й Англією. Уже навесні 1909 р. Японія 
домоглася згоди Великобританії на анексію Кореї. У бесіді з японським послом 
в Лондоні 14 липня 1910 р. англійський міністр закордонних справ Едуард Грей 
висловив цілком певне порозуміння Англії на анексію Кореї, зумовивши це 
лише збереженням Японією колишніх митних тарифів в Кореї. 

У серпні 1910 р. (до проголошення анексії) текст «договору» про анексію 
був заздалегідь повідомлений уряду США. Тільки отримавши схвалення США, 
Японія зважилася на його опублікування. Отже, відповідальність за анексію 
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Кореї падає також на США і Англію. Підготовляючи анексію Кореї, Японія 
потребувала санкції Росії, тому що подібні дії не були передбачені 
Портсмутським договором. У 1907 р., під час переговорів про російсько-
японській політичній угоді, японці знову зажадали свободи дії в Кореї. 

Але російське міністерство закордонних справ у цей час не погодилося 
дати санкцію на анексію Кореї. Під час російсько-японських переговорів 1909-
1910 рр. Японія, не ставила питання про Корею, очевидно розраховуючи 
вирішити це питання надалі. Однак Росія холодно поставилася до пропозиції і 
сама запропонувала обговорити становище в Кореї. Це викликало невдоволення 
японців, які в наступних переговорах зняли пропозицію про союз, наполягаючи 
лише на підтвердження та деякому розширенні політичної угоди 1907 р. 

В результаті переговорів з Росією і укладення угоди від 4 липня 1910, яка 
передбачала «покращення якості залізничних колій у Маньчжурії» [3: 278] 
Японії так і не вдалося повністю досягти її офіційної згоди на анексію Кореї, 
так як це суперечило інтересам Росії на Далекому Сході. Проте Росія змушена 
була піти на певні поступки Японії в корейському питанні. 

Підготовка анексії становила основу всієї політики японського 
генерального резидента в Кореї Іто Хиробуми в період 1905 – 1909 рр. До 
середини 1909 р. японські правлячі кола вирішили, що підготовчі заходи вже 
створили необхідні умови для кінцевого приєднання Кореї до японської імперії. 

10 квітня 1909 р. в Токіо відбулася суто секретна нарада між японським 
прем’єр-міністром Кацура, міністром закордонних справ Комура і прибулим до 
Японії Іто Хиробуми. Предметом обговорення було питання про остаточне 
приєднання Кореї до Японської імперії. Ці три японських державних діяча 
прийняли одноголосне рішення про те, що тільки анексія зможе «вирішити 
корейську проблему».  

Анексувавши Корею, Японія наблизилася до здійснення своїх планів 
панування на Тихому океані та Далекому Сході. Японська влада зосередили 
всю політичну та економічну владу в країні у своїх руках. У Кореї запанував 
режим військово-поліцейського терору. Вся повнота влади була зосереджена в 
руках японського генерал-губернатора, який призначався японським 
імператором з числа генералів або адміралів дійсної служби. Японський 
генерал-губернатор поєднував у своїй особі законодавчу, адміністративну і 
судову владу і командував усіма японськими силами в Кореї. Щоб створити 
видимість якогось корейського представництва, у вересні 1910 р. при генерал-
губернаторі була заснована так звана «Центральна рада», члени якої були 
«корінні корейці» − прислужники японської колоніальної влади, представники 
вищого корейського дворянства. Головою Ради був призначений начальник 
політичного департаменту генерал-губернаторства (японець), а віце-головою 
став Лі Ван’єн. Центральна рада була скликана генерал-губернатором для 
консультації переважно з питань звичаїв і вірувань. Ії з яких важливих питань 
управління японці до нього не зверталися. З 13 постів провінційних 
губернаторів 7 були віддані японцям. При провінційних губернаторах 
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створювалися ради, більшість членів яких становили японці, які призначалися 
генерал-губернатором. 

Один з головних архітекторів анексії, Іто Хиробуми був убитий Ан Чун 
Гином, який на судовому процесі у своєму заключному слові заявив, що він 
зробив замах на японського намісника у Кореї свідомо і продумано і не кається 
у скоєному [2: 295]. 

Фактично, після анексії Кореї Японія вступає до нової стадії свого 
розвитку – вона перетворюється на колоніальну імперію, з наростаючими 
амбіціями та претензіями. Яскравим прикладом цьому слугує Перша світова 
війна, яка відкриває для Японії можливості розширення своєї території та 
зростаючої економічної експансії передусім на Далекому Сході. 
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Досліджено умови для формування історико-географічного напрямку в 
Львівській історичній школі М.Грушевського. Визначено основних учнів вченого, 
які працювали в історико-географічному напрямку, з’ясовано вплив 
послідовників на становлення та розвиток напрямку.  

Ключові слова: Михайло Грушевський, історико-географічні дослідження, 
«історична районізація», антропогеографія, картографування.  

 
Исследованы условия для формирования историко-географического 

направления в Львовской исторической школе Грушевского. Определены 
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основные ученики ученого, которые работали в историко-географическом 
направлении, выяснено влияние последователей на становление и развитие 
направления. 

Ключевые слова: Михаил Грушевский, историко-географические 
исследования, «историческая районизация», антропогеография, 
картографирования. 

 
The author analyzed the conditions under which historical and geographical 

direction had been formed at M.Grushevsky Lviv School of History. The author also 
revealed main scholar’s students-followers who had worked in that direction as well 
as explored the influence the followers had made on the development of the trend. 

Key words: M.Grushevskiy, historical and geographical research, division into 
historical regions, anthropogeography, mapping. 

 
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується активною політизацією 

суспільства в українських землях, початком боротьби за створення власної 
української держави, усвідомленням необхідності  визначення  українських 
етнічних територій, можливих меж майбутньої держави, її соборності. Все це 
потребувало не лише історичних обґрунтувань, але й конкретно географічних 
окреслень, картографування тощо. Суспільно-політичні обставини другої 
половини ХІХ ст. змусили відомого історика М.Грушевського переїхати із 
Російської імперії в Австро-Угорщину, й почати працювати у Львові. Активна 
наукова робота вченого призвела до формування його Львівської історичної 
школи, дослідження якої відбувається на сьогодні досить ґрунтовно. Однак, 
здебільшого досліджується саме історичні напрямки розвитку школи вченого. 
В даній публікації звернемо увагу на початок формування історико-
географічного напрямку, що не було раніше предметом спеціального розгляду.  

Вплив на необхідність формування такого напрямку простежується вже у 
вчителя М.Грушевського – видатного історика та суспільно-політичного діяча 
В.Антоновича, який читав курс лекцій з історії, що поступово перетворювалися 
на лекції з географії [7: 53]. Оточення М.Грушевського у Львові складала 
талановита молодь, яка займалась дослідженнями різних аспектів української 
історії. Географічний напрямок досліджень, на той час, більше відбувався у 
взаємозв’язку з   природничими науками.    

У зв’язку з усім вищезазначеним на початку роботи з історичко-
географічними дослідженнями, М.Грушевський наголошував на необхідності 
зосередити особливу увагу дослідників на різних актуальних питаннях 
історичної районізації. Учні М.Грушевського розпочали широку діяльність з 
історико-географічних, соціально-економічних, мистецтвознавчих, краєзнавчих 
досліджень, таким чином втілюючи в життя розроблену М.Грушевським 
програму «історичної районізації» [3: 4]. Програма заключалася в дослідженні 
історико-географічних районів всіх українських земель. Було створено десять 
комісій, які здійснювали дослідження. Порайонні дослідження, за 
переконанням вченого, мали сприяти виходу наукових тематичних збірників, 
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щорічників, присвячених окремим українським територіям. Написано 
М.Грушевським передмови до двох збірників, що вийшли друком – «Київ та 
його околиця в історії і пам’ятках»  та «Чернігів і Північне Лівобережжя» [8]. 

Основними учнями й послідовниками ідей М.Грушевського, що своїми 
дослідженнями розвивали історико-географічний напрямок були М.Кордуба, 
С.Рудницький, С.Томашівський, І.Крип’якевич. Кожний з них, започаткував 
окремий аспект історико-географічних досліджень [4]. 

Одним із дослідників, який присвятив свої дослідження історико-
географічних районів у рамках згаданої «історичної районізації» 
М.Грушевського був І.Крип’якевич. Він займався дослідженням історії Волині 
та Галичини. Хоч з історії Волинського краю Іван Крип’якевич не залишив 
такого синтезованого узагальнюючого дослідження, як наприклад, з історії 
Гуцульщини, проте він присвятив  низку спеціальних розробок з’ясуванню ролі 
і значення Волині в українській історії: в  ХІІ–XIV ст. як  одного з 
репрезентантів української державності в середньовіччі; у XVІ ст. – як 
невід’ємної складової козацької держави; в ХІХ – на початку ХХ ст. – як 
реґіону, де взаємовпливи Галичини і Волині дозволили зберегти національну 
ідентичність та сформувати українську національну самосвідомість. Отож, як 
справедливо зауважує академік Ярослав Ісаєвич, вчений звертав особливу увагу 
на ті періоди, коли українці мали власну державу, або свідомо боролися за неї 
[5: 237 – 239]. 

Ще одним дослідником історико-географічних районів  був М. Кордуба. 
Йому належить низка історико-географічних досліджень, присвячених 
стародавнім містам України і реконструкції їх історичного розташування. 
Окремо виділяються роботи з топографії міст княжої доби: «Звенигород» 
(1924), «Розміщення стародавнього міста Хмелів» (1928) та ін. 

Як відзначалось, у всіх історичних працях М. Кордуби, а серед них 
передусім тих, які стосуються історично-географічної тематики українського 
народу, М. Кордуба використовує ойконімію. Трактуючи значення 
географічних назв як важливе джерело для пізнання історичних (передусім 
історично-географічних) явищ.  

Крім зазначеного, М. Кордуба продуктивно застосовував у своїх 
дослідженнях допоміжні історичні дисципліни – етнографію, етнологію, 
демографію, статистику, історичну географію, топоніміку, джерелознавство. 
Окрему увагу зосереджує М. Кордуба на географії населення України та 
часовій динаміці його історичного руху. Перші розвідки М. Кордуби, 
присвячені історичній географії і етногеографії, припадають на 1903 р. 
Працюючи над історією Буковини, вчений розглядає їх досить детально, 
описуючи колонізацію краю. Дещо пізніше, 1905 р., у газеті «Буковина» 
з’являється стаття «Найдавніші оселі на Буковині». Найбільш вагомим 
історико-географічним дослідженням М. Кордуби щодо реконструкції 
історичних меж поширення українців є стаття «Західне пограничча Галицько-
Волинської держави в ХІІІ ст.» (1925, з мапою). Вона охоплює різноманітний 
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джерельний матеріал, у тому числі матеріали з ойконімії, які на такому рівні 
аналізу вперше використовуються у історіографії.  

Велику цінність мають мапи, вміщені М. Кордубою в історико-
географічних працях. Вони, крім того, що «унаочнюють» зміст текстуальної 
частини досліджень, вносять, як відомо, додаткове смислове навантаження. 
1912 р. вчений зробив певне узагальнення своєї праці і, базуючись значною 
мірою на матеріалах перепису населення 1897 р. (для Росії) і 1910 р. (для 
Австро-Угорщини), видав «Географічний атлас» із 24 різнотематичних мап. М. 
Кордуба розумів значення досліджень історико-географічної проблематики 
України, тобто не лише наукове, освітнє і загальнокультурологічне значення, а 
й передусім державно-політичне для українського народу: «Ні яка держава не 
зможе розбудовуватися та існувати, якщо нація-державотворець не усвідомить 
простої істини: нація без держави не існує так само, як держава не існує без 
території». Тому географію населення, його територію і точне її географічне 
визначення (делімітацію) на площинах мап М. Кордуба відносить до 
першорядних і актуальних завдань як історичної географії, так і національного 
картографування [1]. 

С.Томашівському притаманне інше від попередників розуміння 
“української землі”. Якщо М.Грушевський і інші підкреслювали етнічні 
характеристики української території, то С. Томашівський розглядав її як 
географічну цілісність, ігноруючи тим самим етнічний характер окремих 
частин України. Він відштовхувався не від певної землі, заселеної певним 
етносом, а від географічного становища України, що творило історію 
української нації: «Тільки в географічному розумінні можна говорити про 
Україну як про індивідуальне незмінне поняття впродовж усієї історії». 
Сприймаючи Україну як поняття географічне, дослідник акцентує увагу на її 
розташуванні на території Європи та історичних наслідках цього розташування. 
Основним орієнтаційним пунктом та мірилом вартості розташування С. 
Томашівський вважав залежність України від Чорного моря. Більша частина 
України була зв’язана «своєю водною сіткою з Чорним морем і мусила ділити 
його долю» [2: 186 – 192]. 

В той час і в Галичині, і на Буковині не було географії України, крім 
невеличких спроб дати відомості краєзнавчого характеру [7: 56]. 

Іншим послідовником М.Грушевського є С.Рудницький, який був 
засновником нового напряму в географічній науці – антропогеографії. 
Протягом усієї своєї наукової діяльності він звертався до тих чи інших аспектів 
антропогеографії, розвиваючи і поглиблюючи окремі її положення. Теоретичні 
питання антропогеографії у зв’язку з іншими галузями і в історичному 
контексті висвітлені в таких працях, як «Нинішня географія» (1905), «Про 
становище історичної географії в системі сучасного землезнання» (1914), 
«Проблеми географії України» (1919). С. Рудницький, розглядуючи місце 
антропогеографії в системі географічних наук, вважав, що географія, загалом, 
природнича наука, виступав проти дуалізму в географії, мотивуючи це тим, що 
поділ географії на природничу і гуманітарну частини порушить її органічну 
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єдність. І, займаючись людиною як органічною частиною природи та у зв’язку 
із суспільними відносинами, географія побудує міст між природничими і 
гуманітарними науками.  

Вчений тісно пов’язував антропогеографію з історичною географією і 
вважав її генетичною частиної антропогеографії. Детально це висвітлено в 
праці С.Рудницького «Про становище історичної географії в системі сучасного 
землезнання» (1914). Виступаючи проти ототожнення історичної географії і 
антропогеографії, абсолютизації історичного підходу, український учений 
підкреслював, що антропогеографія – поняття надрядне, історична географія – 
поняття підрядне, отже, історична географія – не самостійна галузь науки, а 
генетична частина антропогеографії. «Без географічно-природичого світогляду 
і підготовки неможливо як слід навіть підійти до якоїсь антропогеографічної, 
отже і до історично-географічної проблеми, навіть дрібниці». Історична 
антропогеографія включала, на його думку, історичну топо- і картографію, 
історико-політичну географію. С.Рудницький виділив складову історичної 
географії. Однак на запитання, чи можна історичну географію вважати за 
самостійну науку, чи бодай дисципліну, відповідає, що історична географія, як 
самостійна галузь землезнання, не існує [6: 45–51].  

С. Рудницького можна вважати першим українським географом-
картографом новітнього періоду розвитку. Поштовхом до вивчення географії 
України стало започатковане в НТШ складання етнографічної карти 
українських земель. 

В кінці XIX – початку XX ст. Україну як географічну і,   тим   паче,   
національно-територіальну цілісність картографічно зовсім не відображали.  

С. Рудницький опрацьовує різноманітні аспекти картографічної справи. 
Це, по-перше, розроблення методології всього комплексу проблем української 
картографії, кажучи по-сучасному, обґрунтування питань семіотики 
(семантики, синтактики і прагматики) картографічних моделей як одного з 
видів знакових моделей загалом; по-друге, розроблення і видання настінних 
(демонстраційних, шкільних) карт України, материків і світу; по-третє, 
розроблення і видання карт як складових у монографіях, навчальних 
посібниках, статтях та ін. [9]. 

Таким чином, діяльність М. Грушеського в Львові та поява його історичної 
школи позначилось не лише на подальшому розвитку історичної науки, але й 
призвело до виокремленню історико-географічного напрямку. Це було 
суспільно-політичної необхідність через початок боротьби за створення 
української держави. Серед учнів й послідовників  М.Грушевського, які 
розробляли цей напрямок були С. Томашівський, С.Рудницький, М.Кордуба та 
І.Крип’якевич. Частина їхніх праць стала новаторськими для початку ХХ ст., 
але й на сьогодні залишаються цінними інформативними працями, особливо з  
картографії, фізичної географії, історико-географічного районування. 
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The author examined the contribution B. Khmelnytskiy’s supporters, state and 
church figures had made on the development of Getmanschina of the given period. 
The author also studied some special historic sources, which confirmed nearest 
hetman’s companions’ activity. 
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Исследовано вклад государственных и церковных деятелей – соратников 

гетмана Б. Хмельницкого в развитие Гетманщины данного периода. Изучены 
специальные исторические источники, которые подтверждают деятельность 
ближайшего окружения гетмана.  

Ключевые слова: история дипломатии, история украинской церкви, Богдан 
Хмельницкий. 

 
Досліджено вклад державних та церковних діячів – соратників гетьмана 

Б. Хмельницького в розвиток Гетьманщини даного періоду. Вивчено спеціальні 
історичні джерела, які підтверджують діяльність найближчого оточення 
гетьмана. 

Ключові слова: історія дипломатії, історія української церкви, Богдан 
Хмельницький. 

 
У середині ХVІІ ст. на арену суспільно-політичного життя Східної та 

Південно-Східної Європи під гуркіт гармат рішуче виступила мало кому відома 
до того людина, діяння котрої, за словами одного із сучасників, швидко 
звернули «на себе очі всіх народів». А через 10 років по тому вона пішла з 
життя, будучи – знову ж за висловом свідка тодішніх подій – “уславленою між 
монархами”. Звали цю людину Богдан-Зиновій Михайлович Хмельницький.  

Значну кількість досліджень було зроблено про близьке оточення 
славнозвісного полководця та дипломата, гетьмана Богдана Хмельницького.  
Соратники гетьмана стояли біля джерел великої справи та вірою і правдою 
служили йому на тернистому шляху розбудови української козацької 
державності. Але в затінку слави основної плеяди полководців стояли ті, хто 
творив державу – державні та церковні діячі, які мало досліджені на 
сьогоднішній час. В цьому і проявляється актуальність даного дослідження.  
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Щоб детально висвітлити дану тему потрібно звернутися до просопографії. 
Просопографія – це спеціальна історична дисципліна, що вивчає весь комплекс 
джерел біографічного та особистісного характеру, з метою створення портретів 
окремих осіб чи груп, об’єднаних за певними спільними критеріями, для 
реконструкції минулого як історії людей [5: 40]. Історіографія, що стосується 
даного питання досить об’ємна, адже постаті сподвижників Б. Хмельницького 
та події, що розгорталися під їх керівництвом завжди привертали увагу 
багатьох істориків. Доба, зв’язана з діяльністю Б. Хмельницького, його 
полководців, державних та церковних діячів, охрещена як Хмельниччина, 
порівнюючи з іншими моментами української історії, дуже багата на історичні 
джерела і має значну наукову літературу. Вивченню постатей сподвижників 
гетьмана приділили увагу В. Смолій, В. Горобець, Т.Чухліб та С.Плохій. 
Основними джерелами є «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные Археографической комиссией» Том 3 та 
«Документи Богдана Хмельницького».  В згаданих вище джерелах 
простежуються форми і методи соціально-економічного, суспільного, 
політичного і культурного гніту в Україні під час визвольної війни, 
державотворчі документи, внутрішня і зовнішня політика Хмельниччини, 
характер військових та суспільно-політичних подій. Використовуючи ці 
матеріали спробуємо поглибити знання про розвиток українського козацтва та  
висвітлити вплив видатних особистостей війни під проводом Богдана 
Хмельницького на становлення української державності. Це складає власне 
мету даної публікації. 

Погляди багатьох дослідників Хмельниччини дедалі частіше зупиняються 
на постаті генерального писаря, найближчого  радника Івана Виговського. 
Сформував і очолив козацький уряд при гетьмані – Генеральну військову 
канцелярію. Брав участь у воєнних операціях при Пилявцях (1648), Збаражі та 
Зборові (1649), Берестечку (1651), Батогу (1652), Жванцю (1653), Охматові та 
Львові (1655) [7: 45]. Займався розробкою і був присутнім при укладанні 
Зборівського, Білоцерківського та Переяславського договорів [1: 453]. 

Наступний, хто вартий уваги сучасників – це славнозвісний Лавріна 
Капусту, постать якого оповита численними таємницями. Як і личить 
професійному контррозвіднику про себе та свою діяльність залишив дуже мало 
інформації. Стверджувати щось напевне про цього напівлегендарного діяча 
дуже складно. Та все ж інформація з різних джерел дозволяє скласти образ 
Лавріна Капусти та висловити певні твердження та припущення щодо його 
діяльності. Командував козацькими загонами під 
час Жовтоводської, Корсунської та Пилявецької битв. Окремою сторінкою 
діяльності Лавріна Капусти була дипломатія. 1653 року брав участь у прийомі 
московських дипломатів – І. Фоміна, а пізніше – Р. Стрешньова       [4: 98]. 
Відомо, що він двічі очолював українське посольство до Москви у 1653 році [3: 
307]. Наприкінці 1653 – початку 1654 рр. брав участь у прийомі посольства 
Російської держави на чолі з В.Бутурліним, у січні 1654 р. був серед учасників 
славнозвісної Переяславської ради. Приймав австрійське посольство на чолі з 
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П.Парчевичем, після чого був направлений Б. Хмельницьким до м. Стамбул – 
двічі був послом (квітень 1656 року та травень 1657 року) [3: 573]. 

Ще одного із талановитих дипломатів та адміністраторів, який теж мав 
відношення до козацької таємної служби, можна назвати Ковалевського 
(Ковалівського)  Івана. Служив у Генеральній військовій канцелярії, 
був довіреною особою Б. Хмельницького, займався дипломатичною діяльністю; 
протягом 1654−1655 рр. – перший відомий генеральний підскарбій. Брав участь 
у Західному поході українського та російського військ 1655 р., був одним 
із учасників переговорів із львівським магістратом. Очолював українські 
посольства до Валахії (1654, 1655), Трансільванського князівства (1656, 1657), 
Швеції (1657) і Речі Посполитої (1658). Відіграв важливу роль 
в укладенні українсько-трансільванського договору 1656 року [3: 526]. 
Ковалевський також прийняв участь в укладенні українсько – 
шведського союзного договору 1657 р. в Корсуні [2: 83]. 
Він вів переговори з представниками Російської держави В.Бутурліним та 
І.Желябузьким (1657). 

В історії визвольної боротьби українського народу під проводом Б. 
Хмельницького цей полководець і дипломат не залишив такого яскравого сліду, 
як, скажімо, Богун, Кривоніс чи Нечай. Проте складалося так, що в 
найвідповідальніші періоди становлення нової української держави 
Хмельницький завжди звертався до послуг полковника Федора Вешняка-
Якубовича. Разом із Богданом Хмельницьким готував козацькі повстання. 
Після арешту та ув’язнення останнього польською адміністрацією наприкінці  
1647 року Вешняк разом із сотниками К. Бурляєм і Токайчуком взяв його на 
поруки і допоміг втекти на Запорозьку Січ. У квітні 1648 р. він спільно 
з сотниками Ф. Джалалієм та Б. Товпигою очолив повстання реєстрових козаків 
в урочищі Кам’яний Затон  та організував їх перехід на бік Б. Хмельницького. 
Після приєднання до повстання Вешняк отримав посаду чигиринського 
полковника, став одним із найближчих сподвижників Б. Хмельницького. 
Виконував важливі військові, політичні та дипломатичні доручення. Брав 
активну участь у Жовтоводській та Корсунській битвах 1648 р. На початку літа 
1648 р. очолював перше офіційне українське посольство до Варшави [1:284]. 
Брав участь в українсько-польських переговорах у м. Переяслав в лютому 
1649. У травні 1649 р. очолив перше представницьке посольство Війська 
Запорозького до Москви, мав дві офіційні аудієнції у московського царя 
Олексія Михайловича, добивався надання військової допомоги Україні, а також 
висловлював готовність українського керівництва визнати зверхність царя   
[1:309].  

Під час Збаразької облоги 1649 р. та Зборівської битви 1649 р. призначався 
наказним гетьманом українського козацького війська, заступаючи 
Б.Хмельницького.  

Молодій українській державі для повноцінного розвитку необхідно було 
створити дипломатичну службу. На жаль, в той час професійних дипломатів в 
Україні не було. Цю функцію перебрали на себе представники козацької 



 96

старшини, які займали відповідальні керівні посади та яким довіряв сам 
гетьман. Тому слід звернути особливу увагу на діяльність Богдановича-
Зарудного Самійла та Мужиловського Силуяна Андрійовича. 

Самійло Богданович-Зарудний – Генеральний суддя Запорозького війська 
(з 1654), учасник Національно-визвольної війни українського народу (1648-
1654). Виконував важливі політичні та дипломатичні доручення гетьмана. 
Зокрема, очолював козацькі посольства до Польщі (1650), Москви (1652), 
Туреччини (1653) [1:483]. У 1654 р. разом із П. Тетерею їздив з посольством 
до Москви з приводу підписання Березневих статей про військово-
політичний союз України і Московії [3, 320]. У листопаді 1655 року 
Богданович-Зарудний очолив українське посольство на переговорах з Кримом, 
на яких порушувалось питання про відновлення чинності українсько-
кримського військово-політичного союзу. На початку 1657 року з 
дипломатичною місією відвідав Трансільванію. 

Силуян Мужиловський з 1648 по 1649 – займав урядову посаду 
писаря Генеральної Військової Канцелярії [2: 83]. У 1648 – під час походу 
на Пилявці Богдан Хмельницький відрядив Мужиловського до Ясс для зустрічі 
патріарха Єрусалимського Паїсія.  

У 1648 – разом з М.Крисою перебував з дипломатичною місією в Яссах, 
вів переговори з молдавським господарем Василем Лупулом. У січні – березні 
1649 -в чині полковника очолював перше Посольство України в Росії. У 
серпні 1649 – вів переговори у Вільнюсі з литовським князем Янушем 
Радзивіллом про умови укладання перемир’я. У 1651 очолив українське 
посольство до Туреччини, проте у дорозі попав у польський полон [1: 488]. У 
квітні – травні 1653 разом з К. Бурляєм очолював українське посольство у 
Москві [3: 285]. У 1653 – спільно з Іваном Виговським вів переговори 
з кримськими татарами. Після утворення Білоруського полку (червень 1654) 
був у ньому полковим суддею. У вересні 1655 р. разом з полковником 
Золотаренком, сотником І. Борсуком вів переговори з царем Олексієм 
Михайловичем у його ставці під Смоленськом.  

Одним із ключових завдань в створенні держави Богдана Хмельницького є 
відновлення прав і свобод православних вірян. Це складне завдання було 
покладено на Косова  (Косіва) Стефана-Адама (чернече ім’я – Сильвестр). 2 
січня 1649 р. (23 грудня 1648 р.) разом із єрусалимським патріархом Паїсієм 
урочисто вітав гетьмана Б Хмельницького при тріумфальному в’їзді останнього 
до Києва. У січні 1650 року на чолі делегації православного духовенства та 
київського воєводи Адама Киселя, виїхав на сейм до Варшави, щоб посісти своє 
законне місце у сенаті. За дорученням Б. Хмельницького сприяв затвердженню 
у сенаті Зборовської угоди, в якій були пункти про повернення православним 
їхніх давніх прав та привілеїв [1: 472]. Однак зайняти своє місце у сенаті через 
протидію сенаторів-католиків не зміг, тому покинув сейм. Цього ж року 
висвятив православних єпископів на Перемишльську, Холмську та Луцьку 
кафедри. Упродовж 1650-1651 років, спираючись на положення Зборівського 
договору та королівські привілеї, Косов активно відбирав в уніатів церкви 
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й монастирі, захоплені ними після Берестейського собору, наставляв 
православних священиків, єпископів. Був непримиренним противником 
зближення України з Московією, засудив Переяславський договір. Вимагав 
підтвердити право митрополитів Київських утримувати православні єпархії на 
Волині, в Білорусі та Литві, мати вільні зв’язки із  закордонними церквами. 
Також – не присилати до України російських духовних людей і не забирати 
силою українських духовних до Росії. Особливо гостро виступав проти 
можливого підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові 
[6: 327]. 

Таким чином, діяльність вищезазначених осіб під час Національно-
визвольної війни відіграла вирішальну роль у формуванні нової політичної 
еліти, стала потужним імпульсом для розвитку національної самосвідомості, 
сформувала тісний взаємозв'язок і взаємодію національно-визвольної, 
конфесійної та соціальної боротьби; зумовила появу національної державної 
ідеї, яка стала для наступних поколінь українців неписаним заповітом у 
боротьбі за незалежність. 
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Статтю присвячено українським топонімам, що беруть свій початок від 
славного імені Козак Мамай. Конкретні назви географічних об`єктів, які 
наведено в публікації, дають можливість простежити етапи становлення та 
трансформації назви кожного з топонімів.  

Ключові слова: топонім, Козак Мамай, походження, легенда, назва, 
географічний об’єкт. 
 

Статья посвящена украинскиму топонимам, берущих свое начало от  
имени Казака Мамая. Конкретные названия географических объектов, 
которые приведены в публикации, дают возможность проследить этапы 
становления и трансформации названия каждого из показанных топонимов. 

Ключевые слова: топоним, Казак Мамай, происхождение, легенда, 
название, географический объект. 

 
This article is dedicated to those Ukrainian toponyms that originate from 

Mamai the Cossack (Kozak-Mamai). The specific names of geographical objects that 
are listed in the publication make it possible to trace the stages of development and 
transformation of each of the revealed toponyms.  

Keywords: toponym, Cossack Mamai (Kozak-Mamai), origin, legend, title, 
geographical object. 

 
Українська топонімія вражає своєю оригінальністю та неповторністю. 

Кожна географічна назва має свою історію та цікаву легенду її походження. 
Значний слід в українській топоніміці залишила по собі козацька доба. Це 
славетне Запорожжя, Кривий Ріг, що виник у XVIII ст. на місці козацької 
слободи в урочищі Кривий Ріг, де річки Саксагань й Інгулець, зливаючись, 
утворюють кривий мис, або ріг. Запорозька слобода Домаха (від слова «дім») 
— сучасний Маріуполь, а козацька слобода Микитин Перевіз (від поромної 
переправи через Дніпро) — сучасний Нікополь [10]. Вивчення топонімів, що 
виникли за козацької доби, дає змогу уточнити кордони тогочасної України, 
етнічні межі українських земель, вирішити низку інших суперечливих питань 
історії України. Одні топоніми, з’являються в ході історії, трансформуються під 
дією різних чинників та подій, частина з яких зникла або зберегла свою 
самобутність та неповторність. Вагомий слід залишили по собі конкретні 
історичні постаті, а іхні імена відбилися у топонімах. Прикладом є топоніми, 
назви яких походять від славетного Козака Мамая.  
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Актуальність даної праці визначається тим, що тема є малодослідженною 
в даному конкретному аспекті, адже інші аспекти вивчення феномену Козака 
Мамая в образотворчому мистецтві наприклад є досить дослідженими.  

Мета нашої публікації є дослідження українських топонімів, що походять 
від імені Козака Мамая та встановлення їх походження. 

В даній публікації наведено найбільш розповсюджені українські топоніми, 
пов’язані з  зазначеною постаттю. Вони поділені на дві групи, які виявлені нами 
у наявних джерелах і літературі. 

 
Перша група топонімів – назви населених пунктів:  
• село Мамашай при річці Кач в Таврійській губернії. Саме так про 

населений пункт зазначено у статистичній літературі середини ХІХ ст. [8]. 
Точно з’ясувати звідки ця назва невдалось; 

• село Мамаєвка при річці Удаб, Пирятинського повіту в Полтавській 
губернії. Як і попередній населений пункт, він згаданий у довідниках середини 
ХІХ ст. і знайти точне тлумачення і появу назви невдалось [7]; 

• село Велика Мамайка при прудах в Херсонській губернії. Цей 
населений пункт згадується разом із подібним до нього, але протиставленим 
йому у назві –  
селом Мала Мамаївка в середині ХІХ ст. [9]. Походження назви, ймовірно, 
схоже - Мала Мамаївка є дочернім від Великої Мамаївки; 

• село Мала Мамайка при заводі винокурень в Херсонській  губернії – 
тепер в Херсонській області. Таку назву фіксуємо у довідниках в на середину 
ХІХ ст. і до 1960 р., коли увійшло до складу села Високі Байраки разом із 
іншими сусідними, такими як Кишкіне, Кременецьке, Мар`ївка [3, 9]. За 
походження назви вважають легенду, за якою полководець Мамай збудував тут 
однойменне місто ще  в ХVI  ст. 

• село Мамаївці – тепер Кіцманського району Чернівецької області. 
Мамаївці, як зауважують вчені, одержали назву від землевласника Мамаєскула; 
народні легенди натомість розповідають, що назва походить від жінки із 
Галичини, яка називалася Маманна і оселилася в тамтешньому монастирі. Інша 
легенда що  стверджує,  назва села пішла від знаменитого хана Мамая, який, 
начебто, зупинявся тут зі своєю Ордою перед тим, як перетинати Карпатські 
гори.  Перша згадка про населений пункт датується 1580 роком. Гетьман Пилип 
Орлик тут був проїздом у 1722 році [2] . 

 
ІІ група топонімів – назви інших географічних об’єктів: 
• середньовічний могильник «Мамай-Сурка» (ХІІІ – ХIV ст.) тепер  

неподалік села Велика Знам`янка Кам’янко-Дніпровського району Запорізької 
області, поблизу Каховського водосховища; 

• комплекс скіфських та сарматських курганів «Мамай-гора», що 
знаходяться також неподалік Каховського водосховища,  поблизу села Велика 
Знам’янка (Кам’янко-Дніпровський район Запорізької області), на межі з 
Херсонською областю; 
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• урочище Мамай-Сурка на Лівобережному Придніпров’ї, Його назва бере 
свій початок ще в ХVI ст. У Таврії, біля урочища Мамай-Сурки, жив турецький 
(татарський) хан Мамай. «Дуже лютий був собака, і таке ж кляте було і його 
військо. Спуску не давав ні запорожцям, ні чумакам: де пійма, там їм і амінь. А 
в Січі був кошовий Сірко. Давай Мамай загравати з Сірком… Раз піймав 
запорожця, зняв з голови волосся із шкурою й пустив: «Іди, — каже, — до 
свого Сірка та скажи, що я йому хвоста увірву». Кошовий Сірко, як почув се, 
так і скипів… Сів на коня та як свиснув, як свиснув! Збіглися запорожці. «Ану-
те, – каже, – хлопці, сідлайте коней та махнем до Мамая в гості». Посідали 
козаки на коней і подалися. Мамай зібрав військо й вискочив навстріч. Сірко до 
нього: «Ну, – каже, – попробуєм, хто кому хвоста увірве!» – і давай 
кошматить… Побили Мамая, побили його військо, забрали добро – і були 
такі…». Можливо саме через хана Мамая і названо урочище Мамай-Сурка [4]; 

• на протилежному боці Дніпра є ліва притока Інгулу – Мамайка тепер 
Кіровоградської області. Перша згадка припадає на ХVІІІ  ст. [5].  

За даними «Каталога річок України» (1957), ріка Мамайка є лівою 
притокою ріки Інгул, що впадає в гирло (лиман) Південного Бугу. Вона має 
довжину 13 км та площу басейну розміром 54,6 км2. В географічно-
адміністративному вимірі ріка Мамайка протікає територією Кіровоградської 
області; там само розташована залізнична станція Мамаїв Яр.  

• залізнична станція Мамаїв Яр y Цибулевому, де загинув гайдамацький 
ватажок Марко Мамай.  Найвідоміші «бази» гайдамаків на Кіровоградщині 
були неподалік сіл Цибулеве та Цвітне, розповідає Олександр Босий. Загони 
були від 20 до 800 осіб. 1750 року генерал-губернатор доповідав колегії про 
полоненого гайдамацького ватажка: «Сего августа 1 числа известный вор и 
разбойник Марко Мамай под Черным лесом пойман, в Запорожскую Сечь 
привезен и содержится под крепчайшим караулом». Архівний запис 1768 року 
свідчить про допит запорожця Федора Мамая. У селі Цибулевому 
переповідають, як сотник Мамай зібрав загін проти чужинців, які кривдили 
селян і злочинно винищували ліси. В одному з боїв біля Чутівського лісу тяжко 
пораненого Мамая взяли у полон. Страченого ватажка для остраху селян 
прив’язали до коня і протягли через усе містечко, а тоді вкинули його тіло в яр. 
Люди вночі розшукали тіло й поховали його неподалік яру, який з тих пір так і 
зветься – Мамаїв. Над цим яром нині залізнична станція «Мамаїв Яр» [6]. 

• на Південному Бузі біля села Мігія знаходиться Мамаїв острів в другій 
половині XVIII ст. з’являються перші згадки його назви. Нині  острів 
перебувають у складі історико-природного заповідника Гранітно-степове 
Побужжя. Літописець села Мигія Іван Філіпович, священик місцевої церкви, 
писав, що в ХІХ ст. в селі Любомирка жив церковний сторож на прізвище 
Мамаєнко, який впевнено розповідав про походження свого роду від козака 
Мамая з Мигії. Через деякий час Мамаєнко приїздив на свою історичну 
Батьківщину в Мигію з єдиною метою – відвідати острів, названий іменем 
знаменитого пращура.  
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На користь саме цієї версії походження Андрія Мамаєнка говорить той 
факт, що в селі Мигія двері всіх будинків були розписані картинами з його 
портретом, адже стверджували, що він був не лише лицарем, заступником 
знедолених, але славився як характерник. Саме ця його слава народила і дала 
назву географічному об’єкту [1]. 

•  Майже на кожній народній картині Козак Мамай зображений дуб. За 
легендами біля цього дубу було заховано Мамаїв скарб. Поблизу Чигирина і 
Суботова знаходився і Мамаїв дуб, замальований де ля Флізом, про якого 
згадували також П.Куліш та Б.Грінченко. Під цим дубом, начебто сховане 
награбоване золото ординським ханом Мамай Кийятом.  

•  Існує багато легенд про «закляті» козацькі скарби, сховані в могилах. 
Такі скарби часто мають охоронців. Ними можуть бути запорожці, які 
зістарились під землею, охороняючи скарби. І які всілякими хитрощами 
намагаються знайти собі заміну. Або кам’яні баби, що їх у фольклорній 
традиції називали «мамаями». Досить часті є варіанти, у яких скарб містився 
безпосередньо під «мамаями» [1]. 

• Мамаєва слобода. У 2009 році під Києвом реконструювали село  XVIII 
ст. із церквою та будинком козацького типу. 

Таким чином, українська топонімії зберегла і закарбувала топоніми, що 
походять безпосередньо від самого імені Мамая – Мамашай, Мамаївці, 
Мамайка. Це унікальні та оригінальні за своєю природою назви сіл і річок, 
урочищ та могильників, скарбів. Вони пов’язують з собою багато легенд, що є 
цінним історичним матеріалом для дослідників наступних поколінь.  
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Статья раскрывает начальный этап становления ВМС Ирака. Даётся 

характеристика первого корабельного состава военно-морских сил страны, 
уровня подготовки иракских моряков и участие их в майской войне 1941 г. с 
Великобританией. 

Ключевые слова: военно-морские силы, канонерская лодка, катер, 
вспомогательное судно. 

 
Стаття розкриває початковий етап становлення військово-морських сил 

Іраку. Дається характеристика першого корабельного складу військово-
морських сил країни, рівня підготовки іракських моряків та їх участі в 
травневій війні 1941 р.  з Великобританією. 

Ключові слова: військово-морські сили, канонерська лодка, катер, 
допоміжне судно. 

 
The article reveals the initial stage of Iraqi Navy’s formation. The aurthor 

characterizes the first ship of the country’s naval forces as well as the level of Iraqi 
sailors’ training and their participation in the May war of 1941 with Britain. 

Keywords: Navy, gunboat, boat, auxiliary vessel. 
 
История ВМС Ирака, как в принципе и любой иной страны, не разрывным 

образом связана с самим строительством государства как такового. Ирак в этом 
отношении отнюдь не являлся исключением. С 1920 года, став подмандатной 
территорией Великобритании, обеспечением его безопасности, в том числе на 
морских и речных просторах занималась исключительно метрополия, хотя с 
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1922 года Ирак формально провозглашён независимым государством, во главе 
с королём Фейсалом  І.  

Военно-морская, вернее военно-речная группировка англичан в Ираке 
была представлена почти двумя десятками, построенных ещё в период Первой 
мировой войны речных канонерских лодок типов «Эфис» (Efis) и «Флай» (Fly) 
[12: 97]. Их  история началась в ноябре 1914 года, когда знаменитый первый 
морской лорд британского Адмиралтейства Джон Фишер получивший 
неофициальное прозвище «обновителя английского флота», заказал фирме 
«Ярроу» 24 речные канонерские лодки: 12 малых типа «Флай» для службы на 
реке Тигр и 12 несколько более крупных, типа «Чайна» (China – «Китай»), для 
действий на больших реках Европы. Предполагалось, что последние, будут 
бороться с австро-венгерскими мониторами на реке Дунай. Для этого их 
предполагалось доставить на Мораву и там собрать. Именно с целью 
маскировки появления новейших канонерок на данном театре, эти корабли и 
получили такое странное название [6: 23].  

По разным причинам, канонерские лодки типа «Чайна», в своём 
первоначальном виде построены не были. Из-за развала Сербского фронта в 
конце 1915 года, начавшие строится в Глазго «канонерки для Китая» были 
переименованы в тип «Эфис» и теперь уже предназначались для службы в 
береговой обороне Метрополии. С этой целью проект был переработан с 
учётом ограниченной мореходности [3: 35-36; 9: 676]. Правда, из 12 
построенных канлодок, функцию береговой обороны Британских островов 
выполняли лишь 4 корабля, а вот остальные были отправлены на 
Месопотамский фронт. Там, канонерки этого типа, в целом, не плохо проявили 
себя. Особенно отличилась десятая в серии - «Мот» (HMS Moth), которая, в 
феврале 1917 года, вместе с двумя большими и двумя малыми канонерками 
атаковала арьергард турецкой армии. В этом бою канонерка получила 8 
попаданий снарядами, но не была выведена из строя. Тем не менее, боевой 
опыт показал, что из-за значительной осадки канонерские лодки этого типа 
оказались не пригодными для действий на реке Тигр, особенно на её верхнем 
плёсе и поэтому их в основном использовали для других целей. В целом же, 
серия типа «Эфис» оказалась довольно счастливой и долговечной – 10 
канонерок участвовали в боевых действиях Второй мировой войны на 
Средиземном море и Дальнем Востоке и 5 из них погибли [1: 31; 9: 676]. 

Куда более приспособленными для действий на иракских реках оказались 
канонерские лодки типа «Флай». Официально, их проектировали в ноябре 1914 
- феврале 1915 специально для полицейской службы на реках Месопотамии. 
Хотя Первая мировая была в самом разгаре, а положение англичан в Ираке 
было не из лёгких, вносить какие либо изменения в проект этих канонерок не 
стали, а просто увеличили заказ до 16 единиц. И это не смотря на то, что 
Генеральный штаб английской армии уже готовил операцию с их участием по 
захвату Багдада.  В итоге, построенные на заводе фирмы «Ярроу» в Глазго в 
1915-1916 годах корабли отправляли в разобранном виде в Персидский залив, 
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где на заводе Англо-Персидской нефтяной кампании в Абадане их 
окончательно собирали и вводили в строй [9: 675-677]. 

Канонерские лодки типа «Флай» хорошо проявили себя в боях на реках 
Тигр и Евфрат, не понеся потерь, если не считать захвата 1 декабря 1915 г. 
турками головного «Файрфлай» (HMS Firefly). Он был захвачен в Абадане 
турецким отрядом в полностью укомплектованном виде. В результате, турецкое 
командование включило новейший трофей в состав своей речной флотилии на 
Тигре, переименовав его в «Сульман Пак» Англичане отбили эту канонерку 
лишь 26 февраля 1917 г. в абсолютно не повреждённом виде.   

Только после окончания боевых действий, канонерки типа «Флай» 
приступили к службе, под которую они и создавались. Её в принципе можно 
было бы назвать безмятежной, если б не 2 оригинальных случая.  

26 августа (по другим данным 26 мая) 1923 года канонерская лодка 
«Блэкфлай» (HMS Blackfly) налетела на опору моста в Багдаде и очень быстро 
затонула. К счастью, обошлось почти без жертв. А вот 14 июня 1924 года, 
однотипной с погибшей канонеркой – «Файрфлай», повезло куда меньше. На 
реке Евфрат она была потоплена иракскими повстанцами, не так давно, во 
время всё той же, Первой мировой войны вышколенных против турок 
англичанами. Практически весь её экипаж погиб [1: 31; 9: 676]. 

Экономические потрясения конца 1920-х годов, заставили правительство 
Великобритании постепенно сокращать своё военное присутствие в Ираке. 
Именно тогда, все канонерские лодки типа «Эфис» были отправлены в 
Средиземное море и в Метрополию, где до новой мировой войны 
использовались в различных вспомогательных целях. Канонерки типа «Флай», 
в свою очередь, были отправлены на слом, что и было проделано на 
судоремонтном заводе в Басре до 1933 года лишь недавно построенного 
английскими специалистами и иракскими рабочими. А в 1930 году, опять-таки, 
по чисто экономическим соображениям, Великобритания заключила с 
королевским Ираком союзный договор, открывший последнему дорогу для 
формирования собственных вооружённых сил.  

Военно-морские силы Ирака, как самостоятельный вид вооружённых сил 
страны, со штаб-квартирой в Басре, были созданы 2 июля 1937 года. Именно в 
этот день был подписан соответствующий королевский указ, 
предусматривающий создание «Речной флотилии Королевства Ирак». Первым 
командующим военно-морскими силами Ирака и одновременно командиром 
дивизиона речных канонерских лодок (которые в скором времени должны были 
прибыть в страну) стал генерал-майор Ахмед Рушди Мохаммед Хадж [16]. 

Ещё не имея боевых кораблей, ВМС Иракского Хашимитского 
Королевства получили свои первые военно-морские символы – военно-морской 
флаг и вымпел. Первый выглядел довольно оригинально: снизу и справа 
официальный государственный флаг Иракского Хашимитского Королевства 
был оторочен голубыми полосами. В кампании, корабли и катера иракского 
флота поднимали и военно-морской вымпел, представляющий из себя голубую 
полосу с белым треугольником в крыже  [2: 155]. 
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30 августа 1937 года, штаб ВМС Ирака был переведён в пригород Басры – 
в местечко Аламара (Alamara). В тот же день, в единственный тогда в Ираке 
порт Басру прибыло 4 патрульных катера (фактически речных канонерских 
лодки), построенных британской фирмой «Торникрофт» (Thornycroft, первый 
из них был сдан строителями 16 апреля 1937 г.) [4: 204; 13: 255; 14: 234]. 
Именно они и положили начало формированию военной флотилии Ирака. 
Канонерки не имели названий, а были лишь пронумерованы (№№ 1-4), но для 
их базирования в Аламаре был построен специальный причал.  

Скромные характеристики номерных канонерских лодок позволяли им  
выполнять лишь функции береговой охраны да таможни в территориальных 
водах страны. Но не в акватории Персидского залива, а по преимуществу на 
реках Тигр и Евфрат. Однако реально, эти судёнышки действовали лишь на 
реке Шатт-эль-Араб, в районе фактически единственного иракского порта и 
военно-морской базы (ВМБ) – Басры, где и базировались, хотя в начале своей 
карьеры приняли участие в ряде боевых столкновений с мятежными племенами 
на юге Ирака.  

Эксплуатация этих плавучих единиц была довольно длительной и в разных 
формах продолжалась до начала – середины 1980-х годов.  При этом номерные 
канонерские лодки ни разу не модернизировались, а лишь обслуживались по 
ходу, между кратковременными выходами на патрулирование. Они оставались 
в боевом составе ВМС Ирака, как корабли первой линии до начала ирано-
иракской войны в сентябре 1980 г., после чего не надолго были выведены в 
резерв.  

После захватом иранскими войсками полуострова Фао (аль-Фао) в феврале 
1986 г. и полного лишения Ирака выхода к морю, первые боевые единицы ВМС 
Ирака были отправлены и на слом. Впрочем, одна из них, по личному приказу 
президента иракской республики Саддама Хусейна аль-Тикрити была 
сохранена в коллекции Военно-морского музея на реке Шатт-эль-Араб, 
который был основан осенью 1988 года. Как музейный экспонат канонерка 
использовалась до конца марта 2003 г. когда была разрушена бомбами 
американских самолётов [16].  

Помимо номерных канонерок, из Великобритании прибыли и вошли в 
состав молодого иракского флота буксир «Аларм» (Alarm) (бывший буксир 
британских ВМС “St. Ewe” 1919 года постройки, купленyый ещё в 1926 году; 
570/820 т, 41,1×9,1×4,3 м; 2 паровых котла, 1 паровая машина мощностью в 
1200 л.с, позволившая иметь скорость в 12 узлов) и королевская яхта «Фейсал 
I» (Faisal I) (бывшая британская “San Pew”, позже “Restless”, 1923 года 
постройки, куплена в 1939 г., 1025 т; 56,7 х 9 x 4,4 м; 1 ПК, 2 ПМ, 850 л.с, 13 уз. 
— в 1958 г. переклассифицирована в маячное судно и переименованное в «Аль 
Тавра» (Al Tawra – «Революция»). Все эти корабли (фактически – 
вспомогательные суда)  оставались в строю до 1985 года [7: 128; 8: 141-142]. 

Кроме указанных кораблей, британской фирмой Джона Торникрофта для  
Иракской администрации портов было построено порядка двух десятков 
маленьких катеров так называемых «36-фунтового» и «21-фунтового» типов. 
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Иногда эти катерочки, длиной в 10,9 и 6,4 метра вооружались лёгкими 
пулемётами и выступали в качестве патрульных [15: 247]. Но, всё же, это было 
скорее исключением, чем правилом. По некоторым данным, часть из них 
продолжает эксплуатироваться и нынче!  

Из-за незначительного количества боевых единиц и слабой выучки 
личного состава, боеспособностью ВМС Ирака не отличались весьма долгий 
промежуток времени. Равно как впрочем, и все вооружённые силы страны в 
целом. Именно поэтому, в начале Второй мировой войны королевский Ирак 
(официально его возглавлял малолетний король Фейсал II, 1935 года рождения) 
сохранял нейтралитет. Совместно с англичанами, так сказать на всякий случай, 
были разработаны планы совместной защиты и обороны акватории реки Шатт-
эль-Араб, включая мониторинг и инспекции судов, заходящих в порт Басра.   

5 сентября 1939 года, по указке из Лондона, королевское правительство 
Ирака разорвало дипломатические отношения с нацистской Германией, но 
вступать в войну на  стороне западных союзников оно не торопилось. Тогда же, 
командование речной флотилией Ирака, как впрочем, и всех вооружённых сил 
иракского Хашимитского Королевства англичане полностью передали в руки 
местных офицеров и генералов  [16]. Одновременно, в 1940 году, англичане из 
состава своей 8-й авиационной эскадрильи (No. 8 Squadron RAF), 
базирующейся в Адене, передали в состав военно-воздушных сил Ирака 
(официально были сформированы в один день с ВМС страны) звено 
бомбардировщиков-торпедоносцев Виккерс «Винсент» Mk. I (Vickers Vincent 
Mk. I). На этих самолётах, местные лётчики осуществляли патрульные вылеты 
над Персидским заливом [5: 38; 11], что позволяет именно эту четвёрку считать 
предтечей морской авиации Ирака. Интересно, что самолёты вошли в состав 
тоже 8-й, но уже иракской авиационной эскадрильи, базирующейся на авиабазе 
Шуэйба, и на них так и не нанесли опознавательные знаки ВВС Ирака.   

В течение 1939-1941 годов в иракском обществе стали усиливаться 
антианглийские настроения. В этих условиях, резко активизировала свою 
работу, особенно в иракской армии, гитлеровская агентура. В свою очередь,  
Япония, поставила в Ирак партию оружия в обмен на хлопок.  Наконец, 1 
апреля 1941 года, в Ираке произошёл военный переворот, и началось 
антибританское восстание. В результате, регент – принц Абдул-Иллах был 
свергнут, а его место занял Шариф Шафрар – один из членов королевской 
семьи. Премьер-министром же стал лидер местных националистов Рашид-Али 
Гайлани, который к тому времени был уже ярым поклонником Гитлера. Его 
правительство взяло курс на избавление от британского доминирования и на 
сотрудничество со странами «Оси».  

В Лондоне сразу осознали всю серьёзность ситуации. Потеря Ирака могла 
потянуть за собой целый букет неприятностей, вплоть до потери всех 
британских позиций на Ближнем и Среднем Востоке, с возможным 
вступлением в войну на стороне стран «оси» Турции. Стало ясно, что проблему 
придется решать исключительно военным путём [5: 37]. 
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Уже 18 апреля 1941 года Великобритания направила в Ирак 
дополнительные войска – в Басре высадились первые подразделения англо-
индийских дивизий. При этом, их непосредственное прикрытие со стороны 
моря, осуществляла срочно перебазированная из Сингапура одна из 
канонерских лодок типа «Эфис» -   «Кокчафер» (HMS Cockchafer).  Интересно, 
что этот корабль впервые прибыл на берега Шатт-эль-Араба. поскольку во 
время Первой мировой войны служил в системе береговой обороны 
Метрополии, а в 1919 году на русском Севере.  

20 апреля, англичане, ссылаясь на положения договора 1930 года, 
попросили формальное разрешение на ввод этих войск. Иракское 
правительство вынуждено было согласиться.  Но когда 28 апреля англичане 
объявили о вводе дополнительных контингентов, на что из Багдада последовал 
протест. Но Лондон его проигнорировал, и британские части продолжили 
пребывать в Ирак. 

После этой «наглости», 2 мая 1941 года иракская армия  атаковала 
британские гарнизоны, а 9 числа, правительство Рашида-Али официально 
объявило Великобритании войну и обратилось за помощью к Германии и 
Италии. Этого, «британский лев» стерпеть уже не мог и развернул военные 
действия против своей бывшей колонии (хотя справедливости ради отметим, 
что уже со 2 мая, английская авиация начала наносить бомбовые удары по 
позициям иракских войск). В ходе последовавшей затем британской 
интервенции (так называемая «майская» или «тридцатидневная война»), 
иракские воруженные силы были разгромлены и разоружены, а правительство 
Рашида-Али свергнуто. 30 мая 1941 года английские войска вступили в Багдад. 
31 мая между Великобританией и Ираком было заключено перемирие. В 
результате чего, законный регент вернулся на своё место. А через неделю, 
англо-индийские войска полностью завершили оккупацию всего Ирака. 
Приведенное к власти англичанами правительство Нури Саида придерживалось 
просоюзнической ориентации и 16 января 1943 года  объявило войну Германии, 
Италии и Японии [5: 38-40; 10]. 

Все эти бурные события, никак не затронули иракскую флотилию, 
корабли, катера и вспомогательные суда которой, мирно стояли в Басре. И это 
не смотря на то, что с 18 апреля по 30 мая туда непрерывным потоком 
прибывали английские и индийские войска. Лишь весенний разлив Тигра, 
Ефрата и Шатт-эль-Араба, как раз, начавшийся в первую майскую неделю 1941 
года, значительно задерживал продвижение британских наземных войск.  

Правда, в период «майской войны» осуществлялась попытка вооружить 
пулемётами и малокалиберными пушками несколько различных каботажных и 
рыболовных судов, а также велось переоборудование одного промыслового 
судна в минный заградитель. Но все эти потуги в принципе не имели никакого 
значения из-за общей пассивности командования и личного состава ВМС 
Ирака. 

Ну а после, рутинная работа иракских моряков по патрулированию 
пограничных с Ираном участков реки Шатт-эль-Араб и вывоза на морские 



 108

прогулки юного короля Фейсала II, его гостей  и августейших родственников 
продолжалась ещё целых 17 лет. 
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Публікація присвячена Володимиру Мономаху – великому князю Київської 

Русі, видатному політичному та військовому діячу рубіжа ХІ-ХІІ століть. 
Саме йому, під час правління в Києві, вдалося втримати навколо себе Руські 
землі, закликати князів до єднання та на певний час подолати феодальну 
роздробленість. В статті з`ясовано аспекти внутрішньої та зовнішньої 
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політики князя, розглянуто його діяльність, як політика, 
військового,законодавця та письменника.  

Ключові слова: Володимир Мономах,  Київська Русь,  половці,  Любецький 
з`їзд князів, «Повчання». 

 
Публикация посвящена Владимиру Мономаху – великому князю Киевской 

Руси, выдающемуся политическому и военному деятелю рубежа ХІ-ХІІ веков. 
Именно ему, во время правления в Киеве, удалось удержать вокруг себя Руские 
земли, призвать князей к объединению и на некоторое время преодолеть 
феодальную раздробленность. В статье выяснены аспекты внутренней и 
внешней политики князя, рассматривается его деятельность, как политика, 
военного, законодателя и писателя. 

Ключевые слова: Владимир Мономах, Киевская Русь, половцы, Любечский 
съезд князей, «Поучение». 

 
The article is devoted to Volodymyr Monomakh, Kyivan Rus’ grand prince and 

the greatest political and military figure of the XIth-XIIth centuries. During his ruling 
he succeeded in holding Rus’ main part around Kyiv, as well as called Rus’ princes 
to unite that helped to overcome feudal fragmentation for a certain time. In the 
article the aspects of prince’s internal and foreign policy, his activity both as a 
political figure and a military man, legislator and writer were found out. 

Key words: Volodymyr Monomakh, Kyivan Rus, the Cumans (Polovtsi), princes’ 
meeting in Liubych, «Povchanya» («Precept»). 
 

Самим своїм народженням Володимир був зобов'язаний кривавій війні, що 
спалахнула 1043 р. між двома великими державами середньовіччя: Візантією і 
Київською Руссю. Зосередимо увагу на одному з її наслідків – династичному 
шлюбі дочки грецького імператора Константина IX Мономаха Анастасії (деякі 
джерела називають її Марією) з улюбленим  сином Ярослава  Мудрого 
Всеволодом. Вперше в давньоруській історії майбутній київський князь 
народився від візантійської принцеси. Його імператорське походження 
надзвичайно імпонувало давньоруським книжникам.  Вони  пишалися його 
родоводом та завжди називали за родовим ім'ям матері – Мономахом [4: 228]. 

Народився Володимир, швидше усього, у стольному граді Руської землі. 
Ярослав Мудрий любив Всеволода і волів тримати сина при собі. Так, мабуть, і ріс 
би малий княжич при пишному дворі діда та на початку 1054 р. помер вже старий 
Ярослав. Згідно його заповіту, вписаного Нестором до «Повісті временних літ», 
Давньоруська держава була розділена між трьома старшими синами померлого. 
Ярослав звелів: «Доручаю замістити мене на столі моєму в Києві старшому синові 
моєму і братові вашому Ізяславу; слухайтесь його, як слухались мене, хай він 
замінить вам мене. А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду Переяслав».  

Виконуючи останню волю батька, Всеволод з великою нехіттю перебрався 
із обнесеного велетенськими валами Києва, що захищався всім військом Русі, 
до невеликого й небезпечного, слабко на той час укріпленого Переяслава 
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Південного. Місто було висунуте в кочовницький степ і майже завжди 
перебувало в очікуванні нападу ворога. Там, у батьківському теремі, швидко 
спливли дитячі роки Володимира. Лише дитячі, бо юнацтва він не мав – одразу 
став мужем.  

У середині XI ст. у південноруських степах відбувалася заміна одних 
ворогів Русі іншими. Розгромлені Ярославом печенізькі орди відкочували до 
берегів Чорного моря. Проте, з’явились інші, ще сильніші, ще численніші 
кочовики — половці. З дитячих років Мономах змушений був сісти на 
бойового коня й помірятися силами з половецькими ханами.  

Перше широкомасштабне вторгнення половецьких орд на Русь сталося 
1068р., князівські війська зустрілися з ворогами на Річці Альта.  Поразка 
дружин братів Ярославичів і народного ополчення киян на Альті тяжко вразила 
серця руських людей [4: 266 – 274]. Існує припущення, що 15-річний 
Володимир Мономах брав участь у тій першій нещасливій битві Русі з 
половцями, він, навіть, міг бути однією з активно діючих постатей у ній. Адже з 
написанного Володимиром на схилі життя «Повчання дітям» відомо, що вже з 
12-13 років княжич виконував відповідальні доручення батька, найчастіше – 
воєнного характеру. Річ у тому, що батько Мономаха Всеволод з молодих літ 
віддавав перевагу книжкам і вченим бесідам перед бойовим сідлом. Він 
страшенно не любив ходити в походи і взагалі воювати, воліючи владнувати 
незгоди дипломатичним шляхом або чужими руками. От і став Володимир 
бойовим мечем у руці свого батька, котрий посилав сина замість себе всюди, 
куди тільки міг [2: 80 – 84].  

Коли у 1078 р. Всеволод по смерті старших братів Ізяслава й Святослава 
зробився великим князем київським, він посадив на своє місце чернігівського 
князя сина Володимира. Цим зневажив права свого племінника Олега, що як 
син його старшого брата Святослава мав, згідно давніх звичаїв 
престолонаслідування, переважні права на Чернігів. Олег до часу мовчав, бо в 
руках Всеволода була воєнна міць держави. А от коли 1093 р. Всеволод помер, 
син Святослава гучно заявив про свої права на батьківський стіл у Чернігові.  

Досі постає питання, чому Володимир, котрий в годину кончини батька 
був у Києві й легко міг захопити владу, не зайняв великокнязівського місця, а 
поступився ним своєму старшому братові Святополку. Навіть сучасники не 
розуміли Володимира. Симпатизуючий йому Нестор пояснює таке дивне 
рішення Мономаха небажанням починати нові усобиці. Це слушне, але неповне 
пояснення. Справа полягала зовсім не в тому, що у Володимира не вистачало 
сили, аби втриматись на київському престолі. Вважаємо, що Мономах просто 
виявився людиною, яка поважала закони суспільства й принципи заміщення 
княжих столів на Русі. Він й  ще раз довів це, коли добровільно віддав Чернігів 
Олегові, а сам поїхав до батьківської отчини – Переяслава. Здавалося, доля вела 
Мономаха замкнутим колом: немовлям він уперше потрапив до Переяслава й 
повертався туди зрілим сорокарічним мужем.  

На перший погляд, Мономах сам усунув себе з політичної сцени. 
Переяславський князь не належав до кола перших володарів на Русі, до того ж 
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увесь його час був поглинений турботами про захист столиці й рубежів від 
половців, що нахабнішали з кожним роком. Але Володимир не дбав тоді про 
високе місце у княжому роді. Всі його думки й зусилля були спрямовані на 
відсіч страшному Половецькому степові.  

Плани спільних дій проти половців і внутрішні справи Давньоруської 
держави руські князі обговорювали на з’їздах, що скликались за ініціативою 
Святополка і Володимира Мономаха. Перший такий з’їзд зібрався у м. Любечі, 
в Чернігівській землі, в середині 1097 р. На з’їзді була вперше проголошена 
необхідність об’єднання сил  південноруських земель для відсічі безжальному 
Половецькому степові. Князі постановили згуртуватися й спільно охороняти 
Руську землю від ворога. Любецький і наступний князівські з’їзди 
(Витичевський, на Золотчі, на Долобському озері) допомогли спочатку 
стримати половецький натиск, а потім перейти до наступальних дій проти 
ворога. Любецький з’їзд князів увійшов до історії ще й тим,що на ньому 
вперше було проголошено принцип «отчинного» (спадкового) володіння 
землями. Це було викликано появою індивідуального князівського 
землеволодіння, внаслідок чого князі, що сиділи в тій час чи іншій землі, 
почали розглядати ії як особисту власність. Раніше Давня Русь вважалась 
колективною власністю дому Ярославичів. Новий порядок володіння землями й 
престолонаслідування було висловлено таким чином,що кожний князь володів 
землями,що належали його батьку,своєю вотчиною [3:117]. 

В очах давньоруського народу, що страшенно терпів від майже 
безперервних набігів половецьких ханів; головним обов’язком і вищою 
доброчесністю князів була організація відсічі захланному й жорстокому 
ворогові. Тому з кожним роком зростав авторитет Володимира Мономаха, він 
особливо посилився після заклику князів до єднання, проголошеного на 
Любецькому з’їзді. Мономах був єдиним серед давньоруських князів кінця XI – 
першої половини XII ст., хто постійно перемагав половецьких ханів. Жодної 
його поразки не зафіксували літописці, що наївно пояснюють перемоги 
Володимира Всеволодича «божиим промислом».  

Насправді Мономах перемагав половецьких ханів, що майже завжди мали 
чисельну перевагу над ним, завдяки великому талантові полководця. Він, 
здається, першим на Русі зрозумів стратегічні вигоди, які давали 
блискавичність рейду, удар у вразливе місце ворога зібраної в сталевий кулак 
важкоозброєної кінноти, несподіваність обхідного маневру. Так само, як усі 
інші кочовики, половці впадали в паніку, коли ворог заходив у тил, і кидалися в 
безладді тікати. Князь Володимир спирався на бойову дружину — рицарську 
кінноту, що швидко долала, збивала на землю й затоптувала легкоозброєних, 
позбавлених захисних обладунків ще й слабодисциплінованих половців.  

Поступово в суспільній свідомості Давньої Русі вкоренялася думка, що 
скромний, здавалось би, Переяславський князь є по суті першим у державі — 
адже він був головною рушійною силою й керівником усіх переможних походів 
проти половецьких ханів. Мономах перехопив у ворога стратегічну ініціативу, з 
кожним роком все далі заганяючи його в глиб південноруських степів. Походи 
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об'єднаних військ руських князів протии половців відбувалися майже щорічно. 
«Повість временних літ» та інші літописи зосередили увагу на чотирьох 
особливо великих переможних походах –1103, 1107, 1109 і 1111 рр. Саме 
внаслідок походу 1111 р. руські дружини пройшли далеко на схід 
половецькими степами й змусили кочовиків відступити. Заслугою Володимира 
Всеволодича перед своїм народом було те, що він позбавив Русь на чверть 
століття постійної половецької загрози.  

Минуло два роки після походу руських князів у степ 1111 р., коли в Києві 
помер великий князь Святополк. Він був слабким і зрадливим правителем, в 
народі його не любили, вважаючи Мономаха справжнім главою держави. Тому 
негайно по кончині Святополка у київському  Софійському соборі зібралося віче 
із знатних городян і бояр, що прийняло ухвалу: просити Володимира Мономаха 
посісти престол. Після деяких вагань переяславський князь прибув до Києва й 
урочисто вокняжився в стольному граді Руської землі [2: 84-87; 4: 460-462]. 

Гігантським півколом можна окреслити кордони Русі за часів правління 
Володимира Мономаха: від Угорщини до Польщі, від Польщі до Литви, далі до 
прибалтійським земель, звідти до Льодовитого океану  та Волзької Булгарії. Це 
все з давніх пір було покірно Володимиру Мономаху. Демонструючи силу і 
мудрість, він завойовував першість і авторитет серед всіх руських князів. 
Тверда рука Мономаха простяглася до Дунаю, де він вступив у конфлікт з 
візантійською імперією. У 1116 році Володимир воював проти греків, 
підтримуючи поваленого візантійського імператора Діогена, оскільки дочка 
Володимира Марія була одружена з сином Діогена Леоном. Боротьба йшла за 
дунайські міста. Але Діоген загинув, і справа закінчилася нічим. Олексій 
Комнін, новий візантійський імператор, був змушений послати до Мономаха 
свого представника.  

У тому ж 1116г. Мономах організував новий великий похід проти 
половців. Потім  завдав удару по Полоцькому князівству, де сиділи вічно 
бунтівні нащадки князя Всеслава, який помер в 1101 р., так і не змирившись з 
владою Києва. Спробував Мономах продовжити балканську політику своїх 
предків й утвердитися на Дунаї. На південь було направлено російське військо, 
але Візантія поспішила надіслати Мономаху багаті дари, греки запропонували 
обручити онуку Мономаха, дочку Мстислава Добронегу з сином візантійського 
імператора. Це була висока честь. Російське військо було відкликано. Таким 
чином в 1122 році Володимир помирився з наступником Олексія, Іоаном 
Комніном [6: 207 – 213]. 

Володимир Мономах відомий не тільки військовими справами, але і як 
законодавець. За Мономаха було  складено кілька статей, що стосуються 
підтримки добробуту людей.  Було обмежено стягування довільних відсотків 
(риз) з громадян, крім того, накладалися обмеження на ліхварів. За деякими 
даними до часу  Мономаха можна віднести постанову про спадщину. Було 
також ухвалено припинити зловживання короткостроковими позиками і 
обмежити відсотки за довгостроковими  кредитами. Крім того, була дещо 
обмежена влада господаря над найманими  робітниками і заборонено звертати 
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їх у рабство. Треба мати на увазі, що підтримка Володимиром нижчих класів 
була не тільки результатом його освіченого державного розуму, але й 
свідченням його глибоко християнської  душі. Цивільне законодавство було для 
нього продовженням християнського милосердя [5: 194]. 

Відомий Володимир Мономах і своєю діяльністю в області літератури.    
«Повчання князя Володимира Всеволодовича Мономаха» заслужено займає 
вельми почесне місце в ряду пам’яток сповідувального та автобіографічного 
жанру класичної руської словесності. Важливою рисою «Повчання» є його 
гуманістична спрямованість,  зверненість до Людини, її  духовного світу, що 
тісно пов'язано з гуманістичним характером  авторського світогляду. Більш  
того,"Повчання" за своїм змістом високо-патріотичне й високо-упереджене до 
долі Руської землі в цілому і кожної людини окремо – будь то князь, духовна 
особа або будь-який мирянин. Крім того, «Повчання» міцно вписане в 
загальноєвропейську середньовічну літературну традицію королівських, 
імператорських повчань спадкоємцям.Зазначені якості «Повчання» Володимира 
Мономаха дозволяють вважати його зразковим твором давньоруської 
книжкової словесності [1:159 – 163]. 

Володимир помер 19 травня 1125, перебуваючи на престолі у Києві майже 
тринадцять років. Період його князювання в Києві – славетна сторінка нашої 
історії. Розумний політик і удачливий полководець, він твердою рукою 
придушував всі міжусобні конфлікти своїх численних родичів.  До кінця 
князювання Мономаха усобиці тимчасово припинилися, ослабла і половецька 
небезпека. На час степовики припинили свої руйнівні набіги.  Присвятивши 
більшу частину свого життя вирішення політичних та військових проблем, 
князь  не забува приділяти час літературі, мистецтву й архітектурі,тож 
Володимир  Мономах завжди сприйматиметься  як символ величі Русі та її 
єдності.  
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В данной статье речь идет о латиноамериканской и карибской 

международной организации – СЕЛАК. Автор рассматривает вопросы о 
происхождении СЕЛАК, его формировании, главных целях, положительных и 
отрицательных аспектов его деятельности и международном значении 
СЕЛАК.  

Ключевые слова: Латинская Америка, Карибские страны, СЕЛАК, ОАГ, 
США, Чавес, Боливар, международная организация, региональная политика. 

 
У даній статті мова йде про латиноамериканську та карибську 

міжнародну організацію – СЕЛАК. Авторка розглядає питання про 
походження СЕЛАК, його формування, головні цілі, позитивні та негативні 
аспектів його діяльності і міжнародне значення СЕЛАК.  

Ключові слова: Латинська Америка, Карибські країни, СЕЛАК, ОАД, США, 
Чавес, Болівар, міжнародна організація, регіональна політика. 
 

The CELAC is Latin American regional political organization, which name 
means ‘the Community of Latin American and Caribbean States’. The main purpose 
of the CELAC is comprehensive integration of the 33 countries of Latin America. 

The preconditions to association between Latin American countries arose in 
colonial times, when the majority of them were only provinces of Spanish colonial 
empire. Latin American provinces started the revolution in 1810 to get free from the 
empire which was living with political problems, economical crisis, racism and the 
relicts of feudalism. And this was Simon Bolivar, the Venezuelan revolutionary 
leader who first tried to realize the project of association of South America. It was he 
who inspired people of later times to create CELAC. Bolivar developed a project of 
confederation, and this League, as he was writing in his article, would be more 
powerful than even the Holy Alliance. So, such was the principles of this 
organization: 

• independent nations are united and convoke the general congress regularly 
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• nations are equal 
• they help each other in case of internal of external danger 
• they won’t allow racism and they struggle for social justice 
• they make whole another world to recognize them [1: 222-223]. 
Unfortunately this project was not realized because of Bolivar’s death. And the 

United States which wanted to become a regional leader did not let the new countries 
to be free. The Monroe doctrine proclaimed ‘America for Americans’ which meant: 
‘Whole America for United States’. To strengthen their will the USA created the 
Panamerican Union, which was transformed into the Organization of American states 
(OAS) in 1948. This was the organization of US control – not of the equal nations 
like Simon Bolivar dreamed of.  

But actually Bolivar’s idea was not forgotten. Latin Americans were trying to 
create their own international organization. The Rio group was founded in 1968 and 
became the successor of Contrador group (the first American organization without 
participation of the USA). It was conceived as a constantly operating mechanism of 
political consultations for coordination of uniform positions of the Latin American 
countries on the main questions. The specific purpose of the Rio group was to bring 
peace to Central America after the armed conflicts in El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala. 

In 2008 during the international crisis Brazil suggested to create a consulting 
mechanism for Latin American countries on financial and economical questions – the 
CALC, the Caribbean summit on integration and development. It was founded at a 
meeting of 33 Latin American countries in the Brazilian town of Costa-do-Sauipe 
called at the initiative of Brazil. The Salvadorian declaration on integration and 
development in the face of financial crisis was adopted, cooperation concerning 
energy, food and climate change was supposed. 

On February 23, 2010 in Cancun, Mexico, the 2nd summit of the CALC and in 
the meantime the 11th summit of the Rio Group was held. The decision to create a 
new organization which would replace the outdated and Washington-controlled 
Organization of American States (OAS) was a result of this meeting. The idea was 
suggested by Hugo Chavez – Venezuelan President who was an admirer of Bolivar 
and was sure that Latin America must be united – at the beginning of 2010 at a 
meeting of Foreign Ministers of 32 states in Caracas. The participants of the Mexican 
summit accepted the action plan ‘Montego Bay’ which included such points: 

• declaration on solidarity with Haiti (victim of an earthquake on January 12, 
2010) 

• rejection of the Cuban embargo 
• need of adoption of the resolution urging Britain to respect the rights of 

Argentina concerning the Falkland Islands 
• solidarity with Ecuador which was put by GAFI (Financial Action Task Force) 

into the list of the countries with strategic shortcomings of fight against money 
laundering and terrorism financing (the President  Rafael Correa was not agree with 
such assessment) 
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• support of the Yasuni-ITT plan, according to which the President of Ecuador 
Rafael Correa decided not to develop 848 million barrels of oil in Yasuni’s National 
park and itprevented the release of 407 million tons of carbon in the atmosphere  (the 
decision was made in the interests of the Indians living here) 

• the special statement for Guatemala (its President Alvaro Colom and his wife 
were accused of murder) 

• the special statement for carbon use on a continental platform 
• cooperation in the problem of migration. 
 
Such were the special purposes of creation of the CELAC: 
• creation of a financial and economic space free from crises in the USA and 

Europe 
•political counterbalance to the OAS, i.e. the collective solution of all economic, 

political, financial, social problems without control from the White house 
•commercial integration 
•helping each other against coup d’états. 
Besides, some participants of the process had also their own purposes: so, 

Bolivian President Evo Morales hoped to return the access to the ocean which Bolivia 
had lost in the Pacific war, and Colombian President Juan Santos expected the help of 
the new organization in a fight against narcotraffic in Colombia. At the summit in 
Cancun Hugo Chavez  said aloud of what all thought silently: ‘The CELAC is urged 
to replace the OAS which now serves for nothing’. ‘It is the death sentence for the 
Monroe doctrine’ – declared the Nicaraguan president Daniel Ortega. Besides, the 
president of Ecuador Rafael Correa made emphasis on the fact that the OAS is under 
control of the White house – in particular, he noted that the residence of the 
Interamerican Commission on Human Rights (one of the OAS organs) is situated in 
Washington though the USA aren’t the commission member. The speach of Mexican 
president Felipe Calderon (who was, by the way, one of the initiators of the CELAC 
creation) was focused on democracy, justice, freedom and human rights.  ‘We 
decided to create the CELAC as an own regional mechanism which will unite all the 
countries of the continent’ – he told.  

This association was created then when leaders of the Latin American countries 
finally were disappointed in the OAS which couldn’t cope with the crisis which has 
arisen after the coup-d’état in Honduras. 

It was planned to found the CELAC at the special meeting on July 5, 2011 in 
Caracas, but because of Hugo Chavez’ state of health it was postponed to December 
2-3, 2011 (I Cumbre de la CELAC). This meeting was held in Caracas, and during it 
the Caracas declaration (Plan de Acción de Caracas) was adopted. It was also called 
the Charter of the CELAC because it included the main principles of the new 
organization. The Charter was written by Hugo Chavez and the President of Chile 
Sebastian Pinera as they were the representatives of left and right forces in Latin 
America. The declaration includes such points [2]: 

• the strong principles of a currency and tax policy (the task is to avoid 
influences of financial crises of the USA and Europe) 
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• economical integration,  development of intra regional trade 
• involvement of civil society, social organizations and movements, their 

regional integration 
• hunger and poverty destruction 
• the common economic space creation, economic integration 
• aspiration to a redesign of the international financial institutions on the basis of 

increase in a vote of developing countries under equality and solidarity postulates, for 
decision-making process democratization in these institutions 

•  fight against a problem of greenhouse gases and other problems of 
environment 

• creation of the regulation system for the multiband roads, air transport, 
seaports, rivers, control of the railway message, exchange of effective methods 

• development of methods of management by water resources 
• creation of group which will coordinate efforts of the countries on 

humanitarian assistance 
• the help to immigrants with integration into society, simplification of legal, 

labor, productive and cultural integration according to internal laws of the country 
• coordination of actions of the national institutions responsible for development 

of information and telecommunication technologies 
 

So, what did they actually change? Thanks to actions of the CELAC the quantity 
of the poor decreased [3];  according to the estimates of the CEPAL (The economic 
commission of Latin America), in 1990 in the region there were 48% of the people 
who are living below the poverty line, and at present there are 28% [4]. In the 
countries of the CELAC there are created the systems of regional informing on 
epidemiological danger. The governments began to involve various social 
movements in the regional policy. The intra regional trading is strengthening. And of 
course now the CELAC is much more influential than the miserable OAS [5]. Such 
countries as Russia [6] and China [7] have got strong communications with the 
CELAC, they willingly sign trade contracts and support each other in international 
organizations – this is not a challenge to US control, but the ending of this control 
[8].  

As well as in any organization, there are some internal contradictions in the 
CELAC. For example, Honduras is the member of the block, but its president came to 
the power by coup-d’état. The CELAC declares environment protection while Brazil 
advances ecologically harmful model of farming. Some countries are connected by 
trade contracts with the USA, depend on narcotraffic profits, have the corrupted 
politicians at the top posts. 
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В статье рассмотрен вопрос роли шотландского национального костюма 
в становлении шотландской самобытности, проанализировано функции 
костюма в современности. Статья будет интересна широкому кругу 
читателей, особенно студентам, всем, кто интересуется современной 
зарубежной этнографией. 

Ключевые слова: национальный костюм, народное платье, килт, тартан, 
шотландцы, ирландцы. 

 
Анотація: У статті розглянуто питання ролі шотландського 

національного костюму у становленні шотландської самобутності, 
проаналізовано функції костюму у сучасності. Стаття стане у пригоді 
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широкому колу читачів, особливо студентам, усім, хто цікавиться сучасною 
зарубіжною етнографією. 

Ключові слова: національний костюм, народне вбрання, кілт, тартан, 
шотландці, ірландці. 

 
In our study we have tried to consider the role of the costume as an expression 

of the Scots’ national identity, and the use of the suit at the moment.  
The Scottish national costume is a traditional men’s suit. The main 

distinguishing feature of it is the small kilt – men’s knee-length skirt with large folds, 
made of woolen fabric called tartan.The kilt is a knee-length garment with pleats at 
the rear, originating in the traditional dress of men and boys in the Scottish Highlands 
of the 16th century. 

According to the Oxford English Dictionary, the noun derives from a verb “to 
kilt”, originally meaning “to gird up; to tuck up (the skirts) round the body”, “to wrap 
cloth around the body” which is apparently of Scandinavian origin [4]. 

The name “kilt” is applied to a range of garments: 
• The traditional garment, either in its historical form, or in the modern adaptation 

now usual in Scotland, usually in a tartan pattern; 
• The kilts worn by Irish pipe bands are based on the traditional Scottish garment 

but now in a single (solid) colour; 
• Variants of the Scottish kilt adopted in other Celtic nations, such as the Welsh cilt 

and the Cornish cilt. 
Since the 19th century it has become associated with the wider culture of 

Scotland in general, or with Celtic (and more specifically Gaelic) heritage even more 
broadly. It is most often made of woollen cloth in a tartan pattern [5: 220].  

The kilt first appeared as the great kilt, the breacan or belted plaid (known as 
Great Plaid, Feileadh Mor, Breacan Feile, Belted Plaid) during the 16th century, and is 
Gaelic in origin. The great kilt was a full-length garment whose upper half could be 
worn as a cloak draped over the shoulder, or brought up over the head. The small kilt, 
also known as the walking kilt (similar to the modern kilt) was invented by an 
English Quaker from Lancashire named Thomas Rawlinson sometime in the 1720s 
for the use of the Highlanders that he and Iain MacDonnell, chief of the MacDonnells 
of Inverness, employed in logging, charcoal manufacture and iron smelting, for 
which the belted plaid was “cumbrous and unwieldy”. 

The Scottish kilt displays uniqueness of design, construction, and convention 
which differentiate it from other garments fitting the general description. It is a 
tailored garment that is wrapped around the wearer’s body at the natural waist 
(between the lowest rib and the hip) starting from one side (usually the wearer’s left), 
around the front and back and across the front again to the opposite side. The 
fastenings consist of straps and buckles on both ends, the strap on the inside end 
usually passing through a slit in the waistband to be buckled on the outside; 
alternatively it may remain inside the waistband and be buckled inside [1: 129]. 

A kilt covers the body from the waist down to the centre of the knees. The 
overlapping layers in front are called “aprons” and are flat; the single layer of fabric 
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around the sides and back is pleated. A kilt pin is fastened to the front apron on the 
free corner (but is not passed through the layer below, as its function is to add 
weight).  

The typical kilt as seen at modern Highland games events is made of twill 
woven worsted wool. The twill weave used for kilts is a “2–2 type”, meaning that 
each weft thread passes over and under two warp threads at a time. The result is a 
distinctive diagonal-weave pattern in the fabric which is called the twill line. This 
kind of twill, when woven according to a given sett or written colour pattern (see 
below) is called tartan. In contrast kilts worn by Irish pipers are made from solid-
colour cloth, with saffron or green being the most widely used colours. 

One of the most-distinctive features of the authentic Scots kilt is the tartan 
pattern, the sett, it exhibits. The association of particular patterns with individual 
clans and families can be traced back perhaps one or two centuries. It was only in the 
19th-century Victorian era that the system of named tartans known today began to be 
systematically recorded and formalized, mostly by weaving companies for mercantile 
purposes. Up until this point, Highland tartans held regional associations rather than 
being identified with any particular clan. 

Today there are also tartans for districts, counties, societies and corporations. 
There are also setts for states and provinces; schools and universities; sporting 
activities; individuals; and commemorative and simple generic patterns that anybody 
can wear. 

Setts are always arranged horizontally and vertically, never diagonally (except 
when adapted for ladies’ skirts). They are specified by their thread counts, the 
sequence of colours and their units of width. As an example, the Wallace tartan has a 
thread count given as “K4 R32 K32 Y4” (K is black, R is red, and Y is yellow). This 
means that 4 units of black thread will be succeeded by 32 units of red, etc., in both 
the warp and the weft. Typically, the units are the actual number of threads, but as 
long as the proportions are maintained, the resulting pattern will be the same. This 
thread count also includes a pivot point indicated by the slash between the colour and 
thread number. The weaver is supposed to reverse the weaving sequence at the pivot 
point to create a mirror image of the pattern. This is called a symmetrical tartan. 
Some tartans, like Buchanan, are asymmetrical, which means they do not have a 
pivot point. The weaver weaves the sequence all the way through and then starts at 
the beginning again for the next sett. 

Setts are further characterized by their size, the number of inches (or 
centimetres) in one full repeat. The size of a given sett depends not only on the 
number of threads in the repeat, but also on the weight of the fabric. This is because 
the heavier the fabric the thicker the threads will be, and thus the same number of 
threads of a heavier-weight fabric will occupy more space. The colours given in the 
thread count are specified as in heraldry, although tartan patterns are not heraldic. 
The exact shade which is used is a matter of artistic freedom and will vary from one 
fabric mill to another as well as in dye lot to another within the same mill [2: 98]. 

Tartans are commercially woven in four standard colour variations that describe 
the overall tone. “Ancient” or “Old” colours may be characterized by a slightly faded 
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look intended to resemble the vegetable dyes that were once used, although in some 
cases "Old" simply identifies a tartan that was in use before the current one. Ancient 
greens and blues are lighter while reds appear orange. “Modern” colours are bright and 
show off modern aniline dyeing methods. The colours are bright red, dark hunter 
green, and usually navy blue. “Weathered” or “Reproduction” colours simulate the 
look of older cloth weathered by the elements. Greens turn to light brown, blues 
become gray, and reds are a deeper wine colour. The last colour variation is “Muted” 
which tends toward earth tones. The greens are olive, blues are slate blue, and red is an 
even deeper wine colour. This means that of the approximately 3500 registered tartans 
available in the Scottish Tartans Authority database as of 2004 there are four possible 
colour variations for each, resulting in around 14,000 recognised tartan choices. 

Setts may be registered with the International Tartan Index (ITI) of the charitable 
organisation Scottish Tartans Authority (STA), which maintains a collection of fabric 
samples characterized by name and thread count, for free, and/or registered with the 
Scottish Register of Tartans (SRT) of the statutory body the National Archives of 
Scotland (NAS), if the tartan meets SRT's criteria, for UK₤70 as of 2010. Although 
many tartans are added every year, most of the registered patterns available today were 
created in the 19th century onward by commercial weavers who worked with a large 
variety of colours. The rise of Highland romanticism and the growing Anglicisation of 
Scottish culture by the Victorians at the time led to registering tartans with clan names. 
Before that, most of these patterns were more connected to geographical regions than 
to any clan. There is therefore nothing symbolic about the colours, and nothing about 
the patterns is a reflection of the status of the wearer. 

Today there are several thousand different tartans, each of which is now linked 
to a specific Scottish clan, or different regions and cities as well as significant events. 
There are also military regimental tartans. Every contemporary Scottish clan has a 
certain certified registered tartan pattern which is used for members of the clan kilts 
[3: 199]. 

In recent years, kilts have also become increasingly common in Scotland and 
around the world for casual wear, for example with the Jacobite shirt. It is not 
uncommon to see kilts worn at Irish pubs in the United States, and it is becoming 
somewhat less rare to see them in the workplace. Casual use of kilts dressed down 
with lace-up boots or moccasins, and with t-shirts or golf shirts, is becoming 
increasingly more familiar at Highland Games. The kilt is associated with a sense of 
Scottish national pride and will often be seen being worn, along with a football top, 
when members of the Tartan Army are watching a football or rugby match. The small 
Sgian Dubh knife is sometimes substituted by a wooden or plastic alternative or 
omitted altogether for security concerns – for example, they typically are not allowed 
to be worn or carried on to a commercial aircraft [5: 239].  

Although nowadays the kilt is most often worn on formal occasions and at 
Highland games and sports events, it has also been adapted as an item of fashionable 
informal male clothing in recent years, returning to its roots as an everyday garment. 
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У даній статті здійснена спроба розглянути феномен українського 

неоязичництва у його відношенні до концепції «винайдення традиції», 
поширеної у західній історіографії. Передовсім аналізується те, які джерела 
використовують українські неоязичники для побудови власних практик і 
результат якого характеру отримується на виході. 

Ключові слова: неоязичництво, «винайдення традиції», традиціоналізм, 
обрядовість, практики. 

 
В данной статье совершена попытка рассмотреть феномен украинского 

неоязычества в его отношении к концепции «изобретения традиции», 
распространённой в западной историографии. В первую очередь 
анализируется то, какие источники используют украинские неоязычники для 
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построения собственных практик и результат какого характера получается 
на выходе. 

Ключевые слова: неоязычество, «изобретение традиции», 
традиционализм, обрядность, практики. 

 
The concept of “invented tradition” (further – the IT) reached by its sources the 

same-name scientific conferention that was held by British historical journal “Past & 
Present” in 1983 [2: 7]. The units of articles compilation edited by E.Hobsbawm and 
T.Ranger, which summarized the conference work, has already shown the practical 
(and, it must be noticed, successful enough) using of this concept. It seems, the IT has 
to be very actual for research of the Neopaganism phenomenon in its Ukrainian and 
not only Ukrainian variants too. All the more so M.Klimchuk, translator, in the 
foreword to the articles compilation noticed the “Veles book” as a native analogue of 
the “poems of Ossian” [2: 10]. However, proposed by the Occident researches 
concept must be read more attentively, if we want to make direct parallels with the 
phenomenon of Neopaganism.   

For E.Hobsbawm and his followers the IT is a result of the purposeful 
expropriation of some social practice from the everyday life sphere to the sphere of 
ideological reproduction with acquiring not inherent for it former functions (primarily 
it means formalization, ritualization and institutionalization). This concept reminds 
the “folklorism”, which was described by K.V.Chistov [11: 38-39], but this 
expropriation is made by the intellectual or political elite “for the new national 
purposes” [2:18]. The majority of the IT examples described in the collection of 
articles concerning formal (and even bureaucratic) practices that are weakly 
connected with ethno-cultural specificity. Whereas in previous studies we proposed a 
thesis that Ukrainian Neopagans (Ridnovirs), seeking for the pre-Christian identity 
“reconstruction”, in their practices are oriented on the Ukrainian ethnic culture of the 
XVIII-XIX cc. reconstruction [5]. In our point of view, the problem of Ukrainian 
Neopaganism relation to the concept of the IT can be solved by the analysis of 
sources, which are used by Neopagans for their practices construction.  

During the fieldwork we have distinguished 3 main types of such sources: 
information that was internalized by Neopagans from ethnographic and historic 
sources; directly inherited information; information from “alternative” texts of 
properly Neopagan origin. Let’s try to consider the specificity of each source and 
summarize, is the IT application to all complex of Neopagan practices rightful. 

Calendar rituality is the most demonstrative for the first type of sources. It was 
widely fixed in the ethnographic literature and in its natural existing also showed 
itself enough enduring against the processes of entropy. However, it is difficult to 
define the exact sources, from which Ridnovirs have extracted certain information 
about the folk calendar rituality. Only one calendar system (that was “reconstructed” 
by G.Lozko) gives us direct links on the sources [6] (the analogue of this we have 
also in the Russian calendar system of the society “Veles circle” [10: 341-383], in 
which there are conspicuous borrowings from the reference book “All the year 
around. Russian agricultural calendar” edited by the folklorist A.Nekrylova [4]). 
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Continuous observation of the Neopagan practices attests that Neopagans widely 
enough used the ethnographic literature and sources for the construction of their 
practices. That`s why the formal realization of such ritual elements usually 
approaches certain local or “generalized” variant, which was fixed by ethnographers. 
So on Velikden (holiday of the spring equinox) in the majority of the Ukrainian 
Neopagan streams trashing of the didukh (festive sheaf) prevails. We haven’t found 
analogues of that in ethnographic literature, but we have a guess that Ridnovirs in 
such a way reconstruct some certain local variant that was exactly read from the 
literature. At the same time, authentic rites or their elements became included in the 
specific religious and philosophical context, acquired new interpretations, become 
decorated by liturgy elements, analogues of which we cannot find in the historical 
Slavic Paganism. It can be named contingently the IT, but with the avulsion from its 
initial definition of the term, because the source of expropriation is not the sphere of 
everyday life, but the rituality sphere, and the transformations go not along the line of 
formalization and institutionalization. Since the early XXI c. Neopaganism become 
wide-spread more in the cities. We can observe the variants of traditional rural rites 
adoption to the new environment and the unification of their local features too. 
Depending on that, how full displayed some holiday rituality in literature, the 
reconstruction acquires eloquent “folkloristic” features or becomes decorated by new 
elements. For example, the holiday of Veles (ethnographical St. Blaise’s day on the 
11th of February in “old style”) rituality is reconstructed by the archetype of the 
“wealth patron”, but the holiday of Kupalo (on the summer solstice) keeps the 
majority of formal and structural elements. We can also observe, how the elements of 
the global rite code (jack-o'-lantern on the holiday of Svarog that coincides in the 
Ridnovirs calendar with Occident Halloween) are adopted, which can be qualified as 
an attempt of their “familiarization”, “domestication” by Ukrainian Neopaganism. 

The part of directly inherited information naturally consists of at least 3 types. 
Among 12 Neopagans from different Ukrainian cities that were interviewed only the 
half answered affirmatively that they had ever used inherited from the 
parents/grandparents information about folk culture in Ridnovirs` rites. It is 
interesting that this half is the elder half (born between 1954 and 1980); interviewed 
persons between 21 and 26 years old denied the presence of any inherited 
information. 

Four persons from that, who answered affirmatively, concretized, in what 
exactly practices inherited information had been used. Two persons from those, who 
had answered affirmatively, but couldn’t concretize the answer, are the natives of the 
big cities (Odesa and Kharkiv); previous four persons are the natives of the village of 
provincial town (Synelnykove). 

The content of inherited information that was used by the interviewed people in 
Neopagan rites varies, but it is typical enough: there are elements of calendar 
holidays (pysanka painting, home decorating by the bulrush and herbs on Green 
week, fruits sanctification on Savior holidays, “trees intimidation” during Christmas 
feasts etc.), elements of wedding and funeral rites, spells from the whammy. It is 
interesting that the oldest from the interviewed persons, the native of village Tatsyne 
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(Lugansk region) couldn’t give concrete examples of the used inherited information 
using, but noticed the “holiday atmosphere” that he remembers from the childhood 
and attempts to reconstruct now. Also he considers the vyshyvanka made in the 
beginning of the XX c. from Kyiv Polesia and which was given to him by his wife 
grandmother (the gap in the local identity he realizes) to be directly inherited attribute 
he consider.  

It is curiously enough that common Neopagans, according to our observations, 
appeal to using such information in ideological aims (to strengthen the image of 
theirs practices authenticity, for example) rarely. However, we can notice an 
interesting occasion of appealing to own inherited information by the one the 
Ukrainian Neopagan movement ideologists G.Lozko. In 2011 – 2012 among the 
societies of the “Ukrainian Ridnovirs Association” there was the discussion about 
that, how rightful is to sacrifice bread into the fire and about eating the yeast bread at 
all. G.Lozko summarized her position in the article “The metaphysics of sacrifice in 
the Native faith”, where she claimed not only tradition of yeast bread eating from the 
Cucuteni-Trypillian culture, but also noticed the recipe of the “Ukrainian yeast” that 
had been used by her grandmothers in the village in the north of Mykolaiv region [7]. 
Moreover as a method of own constructions legitimation some Neopagans use 
mythical inheritance. In the Ukrainian context it is concerning primarily 
V.Kurovskiy. Ridnovirs stream, headed by him, “The Family hearth of the Slavic 
native faith” officially leads itself starting from “the confident group of volkhv 
families that saved the Jus and the sacral Vedic Customs” [8, p. 490]. Further 
assertion: “Knowledge of the Jus during the latter centuries was hidden from the 
people, but according to the will of Keepers nowadays they must be return to people. 
Orthodox volkhvs get the permission for their gradual disclosure” [9], – almost 
concurs with the New-Age discourse concerning the “sacral knowledge”, which is 
disclosing nowadays; it creates the myth and mysterious halo around the confession. 

The third type of the sources we can designate as following. Firstly, the verbal 
code of Ukrainian Ridnovirs rites (except “The Great fire”) is based more on the 
“Veles book”, than on the folklore sources. The image of the direct source of pre-
Christian texts seems for majority more attractive, than Christianized folklore 
heritage (but Neopagans, it was described previously, neglect it too). Hence they 
began to base their own texts construction on the images of the “Veles book” [7: 276, 
306, 381; 3: 247]. Secondly, almost fathomless source for the practices construction 
are ritual universals and mythological archetypes, which were generalized by the 
XIX-XX c. researches. This usually allows Neopagans to “overcome” an objectively 
existing gap between their actual social experience (including experience of everyday 
life and labour) and the context of rituality, which is followed by them. So if the fixed 
in ethnographic literature Ukrainian customs and beliefs of the St. Elijah’s day (on 
the 20th of July in the “old style”) concerning main economic work of villains in this 
time of the year – reaping, haying, harvest protection, Ukrainian Ridnovirs on the 
identified with that day holiday of Perun primarily praise military functions of this 
god that displays in the ritual specify. So far as the information of full ritual on the 
Perun’s day isn`t available Ridnovirs develops their own ritual based on such spread 
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attributes of the Indo-European Thunderer archetype, as the oak, the sword, the axe, 
male ritual competition, commemoration of their heroes pantheon (for example, the 
prince Sviatoslav I Igorevich  is very popular among Ukrainian Neopagans). 
Additionally in Neopagan rituality (particularly in societies of the “Ukrainian 
Ridnovirs Acossiation”) was incorporated such saved by the ethnography [1] 
structural element, as a banquet with bull’s meat sacrifice. 

In Ridnovirs practices the majority of traditional ritual attributes (korovais, 
pysankas and crashankas, candles etc.) save their inherent functions although 
implantation in the new ritual structures. Nevertheless, as in the example with 
phenomena, researched by E.Hobsbawm, some attributes acquire functions, not 
inherent previously (although the sphere of rituality as the source of attributes). The 
bread (primarily circular) is often used as sacrifice, which goes into fire (however, in 
already mentioned article, G.Lozko tries to prove a long existing of this function [7]). 
The issues of rushniks and ritual clothes of Ridnovirs for their relation with 
traditional ritual analogues of Ukrainian were studied weakly. However, it`s not hard 
to see that Neopagans not rarely decorate them by expressive ideological 
connotations in the sphere of symbolic as well as in their role in Neopagans’ life.  

We can make a conclusion that because of variety sources used by Neopagans 
for their practices construction, the latter resist for simple identifying with the IT in 
the author’s definition. Nevertheless, E.Hobsbawm’s remark concerning directly 
Ukrainian Neopagans: “the appearance of “traditionalistic” or even some movements 
indicates on the gap [in continuity = inheritance]” [2:21]. That’s why in our point 
view, we must focus on the more general problems: what are the relations between 
Ukrainian Neopagans practices and traditional practices of Ukrainian villains, what 
are any ethno-cultural reminiscences “on this side” of the gap in the social and 
cultural experience? 
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The women’s movement in India goes back to more than a hundred years but its 

composition, its agenda, its form and style, its outreach, its inclusiveness have been 
changing over the years. The social reform movement before independence first 
addressed the woman’s condition within Hindu society but this was restricted to the 
women in the upper castes and exposed illiberal traditions such as that of treatment 
of widows and child marriage and was largely sponsored by men who saw threats to 
Hindu society by colonial powers’ criticisms and hence wished to safeguard their 
cultural edifices by reforming what they thought were mere aberrations but left the 
patriarchal social structure untouched. Subsequent events were induction of women 
in the nationalist movement, the Constitution’s promise of gender equality. 

Key words: India, women, struggle, movement, independence. 
 
Жіночий рух в Індії був створений більш ніж сто років назад, але його 

склад, ціль, форма і стиль, охоплення та поширення його ідей змінювалися 
протягом багатьох років. Першими, хто зацікавився становищем жінок в 
індуїстському суспільстві, були соціальні реформатори, але їхні зусилля були 
націлені лише на боротьбу зі шлюбами в дитячому віці та на допомогу вдовам.  
Всі ці рухи значною мірою фінансувалися чоловіками, так як вони розуміли, що, 
для того щоб зберегти свою культуру від колоніального впливу, її потрібно 
реформувати. Але, незважаючи на всі їхні зусилля, вони не змогли досягнути 
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бажаного результату. Вони не здалися і наступні їхні дії привели до вступу 
жінок у націоналістичний рух та до конституційної обіцянки гендерної 
рівності. 

Ключові слова: Індія, жінки, боротьба, рух, незалежність. 
 
Женское движение в Индии было создано более чем сто лет назад, но его 

состав, цель, форма и стиль, его распространение идей, его охват менялись на 
протяжении многих лет. Первыми, кто заинтересовался положением женщин 
в индуистском обществе, были социальные реформаторы, но их усилия были 
направлены только на борьбу с ранними браками и на помощь вдовам. Все эти 
движения в основном финансировались мужчинами, так как они понимали, 
что, для того чтобы уберечь свою культуру от колониального влияния,  ее 
необходимо реформировать. Но, не смотря на все их усилия, они не смогли 
достичь желаемого результата. Они не сдались, и последующие их действия 
привели к вступлению женщин в националистическое движение и к 
конституционному обещанию гендерного равенства. 

Ключевые слова: Индия, женщины, борьба, движение, независимость. 
 

“A woman is a companion of a man gifted with equal mental capacities. She has 
the right to participate in the minutest details of the activities of man, and she has the 
same right of freedom and liberty as he does ... By sheer force of a vicious custom, 
even the most ignorant and worthless men have been enjoying superiority over 
women whom they do not deserve and ought not to have”. 

“Since the resistance in Satyagraha it is offered through self-suffering. It is a 
weapon pre-eminently open to women ... She can become the leader in Satyagraha 
which does not require the learning that books give but does not require the stout 
heart that comes from suffering and faith” [5: 284]. 

The above mentioned extracts are taken from the issues of ‘Young India’ of 
Mahatma Gandhi of July 26, 1918 and January 14, 1930 respectively. In these 
extracts Gandhi discussed the importance of women in social revolution, 
reconstruction and in the nationalist struggle. He wanted women to join the struggle 
for freedom at the appropriate time. Similarly, Kamala Devi Chattopadhyaya also 
tried to rouse the entire womanhood of the country to come forward to take their 
place in the society and in the politics as an equal partner of a man. She said, “The 
politics of the nation is the supreme need of humanity in its attempt to scale the 
ladder of freedom. No one sex can build up a nation. A woman has her own unique 
contribution to make for the purpose of enriching life so that it may fulfill its own 
divine mission to perfection, so in the struggle for freedom they are destined to play 
their legitimate part and bear their share of the responsibility in breaking the chains 
that weigh heavily on people” [10: 370]. 

The roots of the Indian women’s movement go back to the nineteenth century 
male social reformers who took up issues concerning women and started women’s 
organizations. Women started forming their own organization from the end of the 
nineteenth century first at the local and then at the national level. In the years before 
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independence, the two main issues they took up were political rights and reform of 
personal laws. Women’s participation in the freedom struggle broadened the base of 
the women’s movement. 

In post independence India, large number of women’s autonomous groups have 
sprung up challenging patriarchy and taking up a variety of issues such as violence 
against women, greater share for women in political decision making, etc. both at the 
activist and academic level. India has a rich and vibrant women’s movement but it 
has still a long way to go to achieve gender equality and gender justice. Thus social 
reformers were primarily concerned with issues that affected urban, upper caste, 
middle class women such as purdah, sati, education, age of marriage and widow 
remarriage. They argued that uplift of women was necessary because women are the 
mothers of future generations. Thus, it can be seen from the above mentioned 
examples of a few leaders of the twentieth century who regarded that the co-operation 
and participation of women in the struggle for freedom was very important. They 
encouraged their women to join this struggle in either active or in passive way. The 
political leaders, social reformers and other activitsts appealed to the women to join 
the struggle and knew that without women the freedom movement could not be 
complete. Responding to the calls of local and national leaders, women of different 
communities and from all walks of life came out to join the struggle, marches and 
demonstrations, as constructive workers, participating in and often taking charge of 
the village reconstruction programmes, as workers in the cause of social, economic 
justice working for the removal of social evils and other forms of social oppression. 
The highly educated and the not so well educated joined hands to spread literacy and 
develop self reliance among the people. Women who had spent their lives behind 
purdah came out to fight orthodoxy, superstition and communal separatism [5: 286]. 

Participation of women in the public life made them aware about the other 
provinces of India; and events happening in these provinces. And most important, 
print media particularly vernacular press played a significant role. The appeals of 
local and national leaders in these issues motivated women to participate in the 
Nationalist struggle. The Nationalist struggle in India against the British colonial rule 
brought about the political mobilisation of both men and women. It encouraged 
middle-class and elite women to adopt new models in the public domain and to 
engage in the range of activities such as social reform spreading the nationalist 
message and mobilisation for the movement.  From liberal homes and conservative 
families, urban centres and rural districts, women-single and married, young and old 
came forward and joined the struggle against colonial rule. Women’s participation 
called into question the British right to rule, legitimized the Indian nationalist 
movement and won for activist women, at least for a time, the approval of Indian men 
[9: 40]. 

Politics completely altered the goals and activities of the organized women. 
Education, social reform and women’s rights appealed to some progressive women 
but the movement to rid the country of its foreign rulers attracted people from all 
classes, communities, and ideological persuasions. 
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In the early years of 1900s, that is, from 1901 – 1910, some of the women of 
Punjab mainly participated in the reformative works. They started their journals with 
emphasis on highlighting women issues. Bibi Harnam Kaur along with her husband 
Bhai Takht Singh opened ‘Sikh Kanya Mahavidyalaya in Ferozepur in 1894 and in 
1907, this institution started its educational journal ‘Punjabi Bhain’. Sarla Debi 
Chaudharni along with Rambhuj Dutt Chaudhari founded ‘Hindu-Sahayak Sabha’ in 
Lahore in 1906. Later branches of this Sabha were founded in Multan, Jhang, Sialkot, 
Lyallpur and Gujranwala. The Sabhas were opened to make men and women 
physically fit as they were taught gymnastics, swordplay, Gatka fights and other 
activities. Sarladevi worked for women's education in the villages around Lahore and 
had larger plans for the education of purdah women. In 1910, she founded Bharat 
Stree Mahamandal at Lahore with branches in many Indian cities and village for 
imparting education to purdah women [4: 121]. 

On 16, October 1905, Lord Curzon partitioned Bengal and leaders of Bengal 
announced that day as ‘a day of National Mourning.’ A general hartal was announced 
in Bengal and people fasted and went bare foot to take bath in the Ganga. There 
Swaraj, Swadeshi and National Education became the slogans of the Nationalist 
movement. Meetings were arranged by the ladies in their streets and spinning wheels 
were introduced in the Zenana [8: 26]. 

The partition of Bengal infused a new spirit of patriotism in the women of 
Punjab. And Punjabi nationalists welcomed the Bengali Swadeshi movement; the 
women in Punjab also stepped into the political arena. Thus, the political incidents 
happening in the other provinces of India influenced the women of Punjab and 
provided a fillip to the Swadeshism. “In Lahore, women organized a Ladies Section 
at the Industrial and Agricultural Exhibition of 1909”. Smt. Sushila Devi of Sialkot 
delivered a series of lectures in which she attacked the government and exhorted the 
women to rise to the occassion. Har Devi, wife of Roshan Lal, Barrister of Lahore, 
who was a great social reformer and editor of a Hindi Magazine “The Bharat 
Bhagini”, also joined the ranks of the political workers. She arranged meetings and 
collected funds for the purpose of assisting anarchists under trial. Purani Devi, an 
Arya Samaj worker of Hisar toured the various districts of Punjab and advocated the 
cause of swadeshi [7: 41]. 

Agyavati of Delhi was also a freedom fighter. She started a Vidhwa Ashram 
where widows and other women received political training and were taught to preach 
without the distinction of caste and creed. All these women helped in circulating 
revolutionary leaflets and literature and in maintaining liason between different 
revolutionary and national leaders. But still the participation of women was limited. 
There were no women leaders (with the possible exception of Sarla devi), girls were 
not included in the samities or volunteer movements, prevailing ideology of time was 
still too conservative to allow women to participate on an equal basis with men. 

Thus, in the first decade from 1901–1910, there was a kind of participation of 
the women in Punjab which was more or less passive in nature in political affairs, 
where women were more concerned with women’s problems and evil customs. 
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Education was foremost on their list, followed by child marriage and the problems of 
widows and dowry. 

The second decade from 1911–1920 witnessed many ups and downs in the 
involvement of women in the political sphere of Punjab. The most important event of 
the decade was the First World War (1914–1918). It brought about crucial changes in 
the political life and socio-economic conditions of India.  

The declaration of war by Great Britain against Germany in 1914 automatically 
drew India into its vortex. The Indians had not been consulted either before the 
declaration of war or before the government committed the Indian people and Indian 
resources to fighting the war primarily for British imperial interests. The contribution 
of India, although not voluntary, was considerable. More than one million Indians 
were sent to different theatres of war from France to China. One in ten became a 
casualty. The total war expenditure ran to more than dollar one hundred and twenty 
seven million, India’s national debt increased by thirty percent and a good part of it 
was forced on the people. 

At the beginning Indian leaders declared their sympathy and support for Britain. 
Various Indians were sent to fight for Britain. Even the women of Punjab and other 
provinces were trying to collect money for the war debt. “In July 1918, women of 
Sindh and Karachi were trying hard to help the government. A meeting was 
organized in Karachi by the women and rupees one lakh and twenty five thousand 
were collected and given to the government officials”. 

Even the vernacular journals like “Bhujangan Pattar”, Kairon published their 
articles favouring the Britishers. In the article “Jung, Europe Ate Sikh Deviyan Di 
Sewa” of the September issue, it encouraged the Punjabi people to support the 
Britishers whole heartedly [2: 83]. 

During this time some people of Punjab were pro-British and not against the 
policies of British. One woman of Ludhiana whose husband was a police constable 
(he was already participating in the war), encouraged people of her locality to recruit 
in the army for helping the British government. Similarly, in August, 1917, one 
widow of Ferozepur district voluntarily came out on the call of Lieut Governor for 
recruiting Punjabis in the army. She wanted her son to serve the government. 

However, during this period from 1914 – 1918, women of Punjab and other 
provinces were influenced by various women leaders like Annie Besant, Sarojini 
Naidu, Madam Bhikaji Rustom K.R. Cama. These women spoke in public about the 
free India. They used to get their articles published in vernacular newspapers and 
journals. 

In 1909 Madame Cama began publishing her own paper, the Bande Mataram 
(Hail Motherland). Copies of the paper, which she financed herself, were smuggled to 
India. Her anti-British literature and speeches, and her call for revolutionary means to 
free India, alarmed the British Government. In one of her speeches she advocated 
“non-cooperation” – used so successfully by Gandhi. She said: “They must desert and 
leave the English alone ... They must not under any circumstances accept any offices 
... under the British Government” [2: 85]. History Sheet of Madame Cama was 
prepared by the Criminal Intelligence Office She became a marked woman. Her mail 



 132

was intercepted and dossiers were compiled on her by the police. Madame Cama 
was known as the ‘Mother of Revolution’. Several women students came under her 
influence, most notably Perin Naoroji Captain, the granddaughter of Dadabhai 
Naoroji, the veteran nationalist. In the 1930s, Perin Captain was a leading member of 
the Civil Disobedience campaigns.  

In 1885, a group of educated Indian men formed a political party, the Indian 
National Congress. It pressed for more power for Indians, and marked the beginning 
of an organised Indian nationalist movement. Membership of the Congress was open 
to women from its very beginning and women began to attend as delegates from 
1889. In 1889 ten women, mostly from Bombay and Calcutta, attended the fourth 
session of the Indian National Congress. The most well known included Pandita 
Ramabai, Swarnakumari Devi, and Kadambini Ganguli, a doctor from Bengal. After 
that, women in increasing numbers attended every session of the Congress. In 1917 
the Congress elected its first woman president, Mrs Annie Besant, a political 
reformer from Britain. By the end of the 19th century many middle-class women had 
begun taking an interest in politics. They had begun to link the task of freeing India 
from colonial rule with their own emancipation. Certain events – the partition of 
Bengal in 1905, the First World War and the massacre at Amritsar in 1919 made 
them even more aware of India’s plight under foreign rule [11: 35]. 

Another important factor which led to the direct and active women’s 
participation in Punjab was the entry of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand 
Gandhi (1869–1948) returned to India in 1915 as the hero of the South African 
struggle. It was Gandhi who gave a new direction, strength and inspiration to the 
freedom movement and drew into it women in large numbers. With his experience of 
South Africa behind him he was aware of the potentialities of women as passive 
resisters. 

Thus, in the decade 1911–1920, women of Punjab became active participants in 
the politics. The immediate factor which led to this participation was the Jallianwala 
Bagh Tragedy of 1919. From 1914–1918, some were either pro British or against 
British. Entry of Gandhi gave a fillip to this involvement but the Rowlatt Act and the 
Amritsar massacre set the stage for the active participation of women.The Bills 
known as the Indian Criminal Law (Amendment) Bill, №I of 1919 and the Criminal 
Law (Emergency Powers) Bill, №II of 1919 were unjust, subersive of the principles 
of liberty and justice and destructive of the elementary rights of individuals on which 
the safety of community, as a whole and the state itself, was based. The Bill No II 
was finally passed on the 18th March 1919 known as the Rowlatt Act. It contained 
forty three sections and was divided into five parts. It was expedient to make 
provision that the ordinary criminal law was to be supplemented and the emergency 
powers were exercisable by the government for the purpose of dealing with 
anarchical and revolutionary movements [3: 103]. In other words, this act was 
designed to give the government power to crush popular liberties, to arrest and detain 
suspected persons without showing any cause and warrant to imprison them without 
trial. People were against this act and wanted the government to repeal this act as 
they had shown loyalty to the British government during the First World War. They 



 133

expected rewards instead of this act. This act was met with the protest all over the 
nation with a popular cry of «na vakil, na dalil, na appeal». In Punjab, protest 
meetings were held at various places in the month of February, 1919 against the bills. 
As a protest, even Mahatma Gandhi declared the observance of fast, prayer and 
suspension of all work for one day – April 6th, 1919. He suggested that the second 
Sunday after the publication of the viceregal assent to Bill № II of 1919 to be 
observed as a day of humiliation and prayer. Thus on 23rd March 1919, Gandhi issued 
his hartal manifesto to observe an All India Hartal Day on 6th April 1919. He also 
appealed to the women of India to join this Satyagraha Movement in large numbers 
and co-operate with the men in the constitutional fight which they were waging 
against the Rowlatt legislation.     

But earlier the date of this All India Hartal was fixed on 30th March but later 
fixed on the 6th April. As the news of change of date could not reach in due time to 
some places in the Punjab, so a complete hartal was observed on 30th March, 1919 at 
Amritsar, Fazilka, Ferozepur, Hoshiarpur, Jhang, Karnal, Multan and Muzaffargarh. 
On 31st March 1919, a meeting of women protesting against the Rowlatt Act was held 
in the Arya Samaj Temple, where the daughter of Munshi Ram of Delhi addressed 
some women and spoke against the Act [6: 96]. Punjab observed complete hartal on 
6th April. On that day, the leaders and the people seemed to act in complete union. 
There was complete fraternization between Hindus and Muhammadans. Resolutions 
were passed all over, protesting against the Rowlat Act and demanding its repeal. 
Even women and children participated in the programme and observed fast and 
recited prayers in their homes. The wives, daughters and sisters of the prominent 
Congress leaders also came forward. Satyawati (wife of Lala Achint Ram of Lahore), 
Bhag Devi (wife of Lala Dhuni Chand of Ambala), Pushpa Gujral (wife of A.N. 
Gujral of Jhelum) and Guran Devi (wife of L.C. Dutt of Sialkot). Even the village 
women of Sanghoi in the Punjab observed fast along with their men and admired 
Mahatma [1: 99]. 
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Traditional cuisine through the culture of behavior gives the most complete 

picture of the people, their character, mentality, behavioral patterns, cultural 
traditions and preferences, and social gradation etc. The basis of the traditional food 
of every nation is the source of life and its continuation. 
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Традиційна кухня через культуру поведінки дає найбільш повне уявлення 

про народ, його характер, менталітет, стереотипи поведінки, культурні 
традиції і уподобання, соціальну градацію та т. д. Основа традиційного 
харчування кожного народу є джерелом життя і його продовження. 

Ключові слова: традиційна кухня, кримські татари, оригінальні елементи, 
етнокультурні традиції. 

 
Традиционная кухня через культуру поведения дает наиболее полное 

представление о народе, его характере, менталитете, стереотипах 
поведения, культурные традиции и предпочтения, социальную градацию и т. д. 
Основа традиционного питания каждого народа является источником жизни 
и ее продолжение. 

Ключевые слова: традиционная кухня, крымские татары, оригинальные 
элементы, этнокультурные традиции. 
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Traditional cuisine of different peoples is an important element of their material 
and spiritual culture. It is formed throughout the whole human history. In the 
formation of traditional cuisine complex, the following factors are of the utmost 
importance: geographical location, flora and fauna of peoples’ historic territory. All 
these factors leave their imprint on the housekeeping which is the main source of the 
cuisine. 

The topicality of this theme is stipulated by the fact that in contemporary 
society, the problem of retaining traditions acquires new significance. It is necessary 
to study traditional culture because it provides scholars with the valuable source of 
information. 

The Crimean Tatars’ cuisine, as well as many other nations’ cuisine has ancient 
origins, and therefore its own peculiarities. Development of the nation, its historical 
and spiritual values, religion – all these create a unique culture, which include and 
culinary traditions. The Crimean Tatars’ cuisine is considered to be one of the most 
stable elements of ethnic group’s culture. The study of the Crimean Tatars’ cuisine 
gives opportunity to understand the problem of ethnic genesis and to analyze 
subethnic groups’ general and specific features. First of all, it must be noted that the 
Crimean Tatars’ cuisine before the Tatars’ deportation in 1984 differs greatly fron the 
cuisie after their deportation. And, moreover, the Crimean Tatars’ cuisine differs 
from the cuisine od those peoples they border on. 

The aim of the work is to analyze the Crimean Tatars’ traditional cuisine. To 
accomplish this aim, we were to fulfill the following tasks: 1) to describe the Crimean 
Tatars’ traditional cuisine on the basis of ethnographic sources; 2) to reveal the 
borrowed and original elements characteristic of the Crimean Tatars’ cuisine. 

The chronological frames of the work embrace the period from the 19th to the 
20th centuries. It must be noted that in our work we applied methods of research in the 
field. The experimental material included field-researches made in such Crimean 
Tatars’ villages as Kujbyshevo, Bashtanovka and Kirovo of Bakhchisaray district. 

The Crimea, or “Emil Ada”, Green Island, the Crimean Tatars’ historic native 
land, had never been an isolated territory, thus it had broad diverse relations both 
with all the people of the North, South, East, West and Christian, Muslim, and Judaic 
countries. Nowadays, it is a kind of a world cultural preserve which people can 
familiarize themselves with, only while being in the Crimea. 

The Crimean Tatars, Crimea’s indigenous population, united by common blood, 
language and traditions, are aware of their ethnic identity, kinship with other Turkic 
peoples, originality of their culture and religion. They have special feelings towards 
the Crimea as their native land; they regard other peoples and confessions with 
tolerance, respect them and their identity. 

The Crimean Tatars retained through the centuries loyalty to their national 
cuisine with its ancient traditions. The Crimean Tatars’ national cuisine is based on 
the ancient Turkic traditions with incorporation of general Crimean international 
features. The combination of dishes typical for nomadic cattle-breeders and farmers, 
reflect both ethnic peculiarities and peculiarities connected with the Crimean Tatars’ 
mode of life and history. 
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To our opinion, folk traditions are preserved best in the national cuisine. Even 
under conditions of all-absorbing European civilization and loss of numerous national 
features, such as clothes, plates, and dishes etc., affection for ancestors’ cuisine, 
especially festive dishes, continues its existing. 

There is much common among the menu of the Crimean Tatars and other Turkic 
peoples. Mention should also be made of some distinctive features, characteristic of 
the Crimean Tatars’ cuisine only and original dishes which do not have analogues 
among kindred nations. 

On the whole, the system of the Crimean Tatars’ nourishment is based on the 
Turkic ethnocultural tradition. It becomes apparent, first of all, in the inherited from 
the nomadic times ancient meat dishes, dairy produce and starchy foods. As regards 
names of dishes and technology of their preparation, many Crimean Tatars’ dishes 
have parallels among other Turkic peoples, even those who live far away from the 
Crimea. The Crimean Tatars use those ingredients available on the territory they 
inhabit. Character of food and methods of its preparation among the steppe and 
mountain region Crimean Tatars differ greatly. The steppe region Tatars’ food is 
easily cooked and is very diverse by its components. The steppe region inhabitants 
like meat and milk products [1]. The scholars suppose that the mountain region 
Tatars’ cuisine is formed on the base and under the influence of cultivators’ cuisine, 
most likely, the Greek and the Armenian ones. Along with the meat and milk 
products, being cooked differently, the mountain region Tatars widely use vegetables, 
fruit, various kinds of herbs and greens. 

Accordingly, the staple food of the Crimean Tatars was primarily energy-rich 
and the most affordable in the conditions of a hike meat: horse meat, lamb, at least, 
beef. The only meat that Crimean Tatars never used being Muslims, is pork [2]. 

Meat is a traditional food and was used in various forms. Very common was 
mutton and beef. The meat was consumed fresh, widely practiced blank for future 
use. Jerky is called “kakach” and “bastyrma”. It is roasted lamb cooked on the 
domestic fat with onions, and cut into small pieces. Sometimes it is collected in a 
special dish, filled with fat, and stored for a long time. In winter meat is salted in 
special wooden tubs (“chapchak”) and is widely used as a roast meat cooked on the 
coals (“shish kebab”). At holidays, festive dishes are various kinds of pilaf (“Peel”). 
The characteristic feature of the Crimean Tatars’ cuisine are also vegetables stuffed 
with meat filling: grape leaves (“yaprak sarmas”), cabbage (“cabbage sarmas”), 
pepper (“bieber dolmasy”) [3]. Festive food should be rich in calories and vitamins, 
and diverse. Beautifully served table, refined china dinner and tea sets, smell of hot 
food, bright colours of juicy fruit and Eastern sweets add special joy to the whole 
festive meal.  

From the words of our informant, Rashitova Adile Zekievna [4], we get to know 
that farinaceous dishes are roasted, fried, broiled, frizzled or boiled dishes. The most 
favourite dishes are different kinds of “chebureks”, “kobete”, i.e. a pie with meat, 
onion, and potates, “yantyky”, “katlama”, “”kalakai”, “lokum”, “fitchi”, “makarne”, 
i.e. pasta with hrated walnuts and olive oil, “burma”, and also numerous sweet disjes. 
The Tatars like to cook “vareniks”, i.e. curd or fruit dumplings and “pelmeni”, i.e. 
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meat dumplings. There exist many varieties of “vareniks” and “pelmeni”, depending 
on their filling. For example, “tatar ash” is meat dumplings without gravy but with 
sour cream or oil with fried onion. “K’ashyk ash” is very small meat dumplings 
which are served together with a broth. There is a tradition that a bride should cook as 
more “k’ashyk ash” as possible. She is considered a good housewife if there are 15-
20 such small dumplings in a table-spoon. 

Flour food is quite different; it is steamed, boiled, and fried. Widespread among 
the Crimean Tatars are different cakes filled with meat, potatoes, pumpkin, rice, 
cheese, nuts and other fillers, often puff (“cobete”, “burma”, “pita”). The most 
popular are fresh pies with lamb or beef rolls, fried in oil (“chiberek”), or oil 
(“yantyk”) and dumplings (“kashyk ash” or “tatarash”), boiled noodles with beans 
(“syuzme bakla”), boiled pieces of dough (“makarne”), seasoned with chopped nuts, 
yogurt with garlic. 

Sweet pastry is cooked in butter and cream biscuits (“kurabe”), with nut horns, 
and various other sweets. Dairy foods also vary significantly. The main place of dairy 
products is occupied by sour milk (“katik”) as well as salted, thick sour milk 
(“syuzma katik”) and cheese (“yrymchyk”). Widely practiced are various cheeses 
(“penir”). 

The traditional food of the Crimean Tatars is fruits and vegetables. Apples, 
pears, apricots, dogwood, plums, mulberries, olives, persimmons, figs, cherries, 
cherries, peaches, and grapes are eaten fresh. Of them people also cook jam (“tatly”), 
or a variety of jams (“bekmez”). 

In the upland areas there were widely used hazelnuts, walnuts (“dzheviz”), 
almonds (“badem”), various root vegetables (garlic, onion, radish, carrot, etc.), 
gourds (pumpkin, watermelon, cantaloupe), legumes (beans, peas, lentils), and 
vegetable crops (cabbage, tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant), which are 
necessarily salted the winter. In the Crimea, a walnut in one form or another never 
leave the table all year round. If it is bread, it is used as a pie filling (“Burma”) and 
sweet dishes. Of beverages, we should mention coffee (“kava”) with cream, which is 
the traditional drink of the mandatory refreshments for guests, tea, and a sweet drink 
with lemon (“sherbet”). 

Since their deportation, the Crimean Tatars widely settled in the Central Asian 
republics and Eastern regions of the USSR, and updated their national cuisine with 
the new products and dishes, taking over the culinary traditions of other nations. 
Thus, bread appeared on the tablecloth in the form of unleavened bread made from 
rye and wheat flour.  

The Crimean Tatars respect old people as custodians of family traditions and 
cultural values. Before food, everyone must wash his hands. The head of the family 
begins the ceremony of eating starting with the word “bismillyah” (“In the name of 
Allah!”). After that, all other members of the family can eat. Violation of this 
procedure was considered a sign of bad manners [5]. It also must be noted that the 
main components of the Crimean Tatars’ etiquette are politeness and kind-
heartedness. The Crimean Tatars always try to receive guests with a smile, even if 
there are some family problems. 



 138

The Crimean Tatars today have scattered across Eurasia. And naturally, they 
adhere to the culinary traditions of the people among whom they live. But there, the 
Crimean Tatar national cuisine traditions remain unchanged. 

So, having analyzed the Crimean Tatars’ customs and traditions, we understand 
that their cuisine is very healthy, tasty and diverse. It is achieved by vegetable diet 
and spices. 
Correlation of dishes, typical both for farmers and nomadic cattle-breeders reflect the 
peculiarities of the Crimean Tatars’ origin, mode of life and history. Characteristic 
relic national dishes and peculiarities of their usage, serve as an example of material 
and spiritual connection of different epochs. National cuisine is a kind of a bridge 
between the past and the present.  

The Crimean Tatars’ heritage is very diverse because of their complicated ethnic 
history which had incorporated the features of both Western and Eastern cultures.  
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Предметом исследования в даной статьи является наиболее сладкая и 
любимая еда иностранной кухни – шоколад. Автор рассмотривает историю 
появления шоколада в повседневной жизни Западной Европы. 

Ключевые слова: шоколад, ольмек, майя, керамика, культура. 
 
Предметом дослідження в даній статті є найбільш солодка та улюблена 

їжа іноземної кухні – шоколад. Автор розглядає історію виникнення 
шоколадних ласощів  в повсякденному житті Західної Європи. 

Ключові слова: шоколад, ольмек, майя, кераміка, культура. 
 

There is more about chocolate’s history that appears on the Internet than you can 
possibly imagine. They’ll tell you that Columbus took the chocolate bean back to 
Spain, that’s why we all drink chocolate and so forth. Columbus didn’t. He saw 
chocolate beans but he didn’t have the slightest idea what they were.  

Hernan Kortes wrote in his memoirs that Spanish began to drink cacao liqueur 
made of cacao berries because in Mesoamerica they didn’t have vine to satisfy thirst. 
In our research we will use scientific sources and literature. Firstly, we will talk about 
the cacao tree and its existence [5: 56].  

Years and years ago, René Francis Millon, a very distinguished archaeologist  
wrote a dissertation called “When Money Grew on Trees”, a wonderful title because 
the chocolate bean, the beans of the cacao tree, were used as currency in Aztec times 
and also among the Maya at the time of the conquest [10: 20]. 

Now, where did this take place, this mysterious invention? We don’t know for 
100% but it had to have been in Mesoamerica. Paleo-botanists believe that the cacao 
plant originated in Brazil and that the beans gradually migrated up into Mesoamerica 
through some ancient trade networks [9: 597]. The Olmecs (1500 BC – 400 BC) 
operated a great trading empire and had large settlements in Chiapas, Yucatan, and 
Guatemala, all areas where cacao could be grown.  Isthmus of Tehuantepec in 
southeast in Veracruz, state of Veracruz, is the area where this happened among the 
Olmec. If you don’t know anything about the Olmec, you should learn, they are great 
civilizations. They are famous for their colossal heads and pottery [11]. 

In fact, the Maya word “kakaw” is of Olmec origin and the first recorded use of 
the term was in 400 BC, at the end of the Olmec period. About 1500 BC in the 
lowlands on the Gulf of Mexico in America, the Olmec civilization arose. There is 
little data about their culture, but some linguists believe that the word “cocoa” was 
first performed as “kakawa” about 1000 BC, in the heyday of the Olmec civilization 

[12:17].  
Cacao had its own god Ek Chuah “Black War Chief” which was the Patron God 

of Warriors and Merchants. Cocoa beans were a symbol of wealth and power. As we 
can found in coloniser’s reports, Itzamna is the founder of the Maya culture, she 
taught his people to grow maize and cacao, as well as writing, calendars, and 
medicine [4: 152].  

 Only elite could afford drink of chocolate beans during rituals with various 
spices. At Río Azul an expedition worked on tombs and found a great Maya pyramid 
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probably about 450 A.D. and the died buried in a tomb dug down into the bedrock 
containing early classic Maya pottery [13: 336-338]. 

Chocolate is still important today in the Maya area during marriage negotiations 
and marriage ceremonies. It was probably sent to important kings as a tribute in a 
small quantity of chocolate beans. There is the proof of that on the Bonampak murals. 
We understand now that huge sacks of chocolate beans were brought in. Probably, it 
played the same role that Champagne does today. 

In the year of 1519, it is said that Emperor Moctezuma greeted Hernán Cortés 
with a frothy chocolate mug. Enhanced with Chili pepper, vanilla or allspice, this 
drink was the delight of the Royal Court. Chocolate was drunk exclusively by the 
Aztec elite while corn by the indigents [6: 579]. This was the first chocolate to which 
the Spaniards got used; pepper and vanilla which were added into the drink provided 
a stronger aroma of nutmeg and sugar. 

Until the 16th century, no European had ever heard of the popular drink from the 
Central and South American peoples [7: 130]. 

Christopher Columbus encountered the cacao beans on his fourth mission to the 
Americas on August 15, 1502 when he and his crew seized a large native canoe that 
proved to contain among other goods for trade cacao beans. His son Ferdinand 
commented that the natives greatly valued the beans, which he termed almonds, “for 
when they were brought on board ship together with their goods, I observed that 
when any of these almonds fell, they all stooped to pick it up, as if an eye had fallen”. 
But while Columbus took cacao beans with him back to Spain, it made no impact 
until Spanish friars introduced chocolate to the Spanish court [14]. 

Spanish conquistador Hernán Cortés may have been the first European to 
encounter chocolate when he observed at the court of Montezuma in the 16th century 
[2: 27]. Montezuma’s daily intake of chocolate was described by Antonio de Solís in 
1685: “He had Cups of Gold, and Salvers of the same; and sometimes he drank out of 
Cocoas [i.e., coconut shells], and natural Shells, very richly set with Jewels. [...] 
When he had done eating, he usually took a Kind of Chocolate, made after the 
Manner of the Country, that is, the Substance of the Nut beat up with the Mill till the 
Cup was filled more with Froth than with Liquor; after which he used to smoak 
Tobacco perfumed with liquid Amber [13:336]. 

Jose de Acosta, a Spanish Jesuit missionary who lived in Peru and then Mexico 
in the later 16th century, described its use more generally: “Loathsome to such as are 
not acquainted with it, having a scum or froth that is very unpleasant taste. Yet it is a 
drink very much esteemed among the Indians, where with they feast noble men who 
pass through their country. The Spaniards, both men and women that are accustomed 
to the country are very greedy of this Chocolate. They say they make diverse sorts of 
it, some hot, some cold, and some temperate, and put therein much of that “chili”; 
yea, they make paste thereof, the which they say is good for the stomach and against 
the catarrh” [3: 261]. 

After the Spanish conquest of the Aztecs, chocolate was imported to Europe. 
There, it quickly became a court favorite. It was still served as a beverage, but the 
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Spanish added sugar or honey to counteract the natural bitterness [1]. Within about a 
hundred years, chocolate established a foothold throughout Europe. 

The new craze for chocolate brought with it a thriving slave market, as between 
the early 17th and late 19th centuries the laborious and slow processing of the cacao 
bean was manual. Cacao plantations spread, as the English, Dutch, and French 
colonized and planted. With the depletion of Mesoamerican workers, largely to 
disease, cacao production was often the work of poor wage laborers and African 
slaves. Wind-powered and horse-drawn mills were utilized to speed production. 
Chocolate remained a treat for the elite and the wealthy until the arrival of the 
Industrial Revolution brought steam-powered engines to speed the processing of the 
bean. The first steam-driven chocolate mill was created by a French inventor named 
Debuisson in the early 18th century [7: 195]. 

As the processes for chocolate making became more efficient, new techniques 
and approaches revolutionized the texture and flavor. In 1815, Dutch chemist 
Coenraad Van Houten introduced alkaline salts to chocolate, which reduced its 
bitterness. A few years thereafter, in 1828, he created a press to remove about half the 
natural fat (cacao butter) from chocolate liquor, which made chocolate both cheaper 
to produce and more consistent in quality. This innovation introduced the modern era 
of chocolate [14]. 

 Known as “dutch cocoa”, this machine-pressed chocolate was instrumental in 
the transformation of chocolate to its solid form when in 1847 Joseph Fry learned to 
make chocolate moldable by adding back melted cacao butter. Milk had sometimes 
been used as an addition to chocolate beverages since the mid-17th century, but in 
1875 Daniel Peter invented milk chocolate by mixing a powdered milk developed by 
Henri Nestlé with the liquor. In 1879, the texture and taste of chocolate was further 
improved when Rudolphe Lindt invented the conching machine [8]. 

Besides Nestlé, several chocolate companies had their start in the late 19th and 
early 20th centuries. Cadbury was manufacturing boxed chocolates in England by 
1868. In 1893, Milton S. Hershey purchased chocolate processing equipment at the 
World’s Columbian Exposition in Chicago and soon began the career of Hershey’s 
chocolates with chocolate-coated caramels. 

In the 19th century there are the first chocolate bars and Jacques Neaus invents 
the first candy with praline filling. A 19th century French chemist wrote about 
chocolate : “It is a divine celestial drink, it is a genuine panacea – the universal cure-
all”. 

During the First and Second World Wars, nourishing and invigorating product 
was appreciated, mostly in the form of tiles, but also continued to drink it in liquid 
form. Then people started using popular Venezuelan recipe where chocolate was 
mixed with sugar and banana flour.  

So, here’s a long historical path did cocoa beans to our modern solid chocolate. 
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The author carries out the analysis of a dilemma of influence, first of all, 

influence of globalization on the interrelation between morality and law. In 
contemporary world there are legal families, whose normative legal acts violate 
“The declaration of human rights”. Such things cause European community’s mass 
protests. Therefore there is a need to return to the origin of law and morality, namely 
to one of the most influential philosophers, I. Kant. 

Keyword: globalization, moral, right, «Humanity», «Declaration». 
 
В статье автор проводит анализ части дилеммы влияния, прежде всего 

глобализации, на взаимосвязь морали и права. В современном мире существуют 
правовые семьи, чьи нормативно правовые акты нарушают «Декларацию прав 
человека». Подобное вызывает массу протестов со стороны Европейского 
сообщества. Поэтому возникает необходимость вернуться к истокам права и 
морали, а именно к одному из самых влиятельных философов, в том числе 
права, И. Канту.  

Ключевые слова: глобализация, мораль, право, «человечество», 
«Декларация». 

 
У статті автор проводить аналіз частини дилеми впливу, перш за все 

глобалізації, на взаємозв’язок моралі і права. В сучасному світі існують правові 
сім'ї, чиї нормативно правові акти порушують «Декларацію прав людини».  
Подібне викликає масу протестів з боку Європейського співтовариства. Тому 
виникає необхідність повернутися до витоків права і моралі, а саме до одного з 
найвпливовіших філософів, у тому числі права, І. Канту. 

Ключові слова: глобалізація, мораль, право, «людство», «Декларація». 
 
Глобализация имеет различные последствия экономического, культурного, 

религиозного и правового характера. Среди философско-юридических 
значимых проблем можно выделить конфликт между нормами международного 
и национального права. Для его решения нам предоставляется необходимым 
вернуться к вопросу о сущности морали и права в истории философии, в 
соответствии с требованиями современного дискурса. 
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Целью данного исследования является освещение лишь части дилеммы 
влияния, прежде всего глобализации, на взаимосвязь морали и права на 
наднациональном уровне. 

Для начала обозначим, что процесс глобализации (как процесс 
объединения и схождения) существовал ранее, чем возникло само понятие. 
Примером тому может являться Римская империя, где в качестве 
универсального основания использовалось римское право. А само же понятие 
«глобализация» появилось в ХХ веке в 70-80 годах для того, чтобы 
охарактеризовать процессы трансформации в обществе [7: 69].  Для 
дальнейшего анализа воспользуемся следующим определением «глобализации» 
как процесса, который характеризуется всеобщей интеграцией различных сфер 
деятельности и форм отношений человека, в том числе религии, культуры, 
права [3: 43; 9: 77].  

Однако в современной правовой реальности интеграция далеко не так 
очевидна, как кажется на первый взгляд. Особенно это касается существенных 
различий между правовыми системами. Так ряд стран Азии, например 
Саудовская Аравия, не поддерживают пункты Декларации прав человека, в 
особенности связанные со свободой религии. Как известно, в этой стране 
религиозная конверсия карается смертной казнью. Оговорки, которые по 
инициативе этих же стран были включены в международные соглашения, 
предполагают то, что ни у одного из других государств нет прав, чтобы 
защитить представителей христианской, иудейской веры и т.п. [10; 11: 34]. 
Такая позиция противоречит не только нормам «Декларации прав человека» (10 
декабря 1948, далее просто «Декларация» - В.Б.), но также частично «Каирской 
декларации прав человека в Исламе» (5 августа 1990 г., далее «Каирская 
декларация») [4; 5]. Любое вмешательство со стороны властей Западной 
Европы считается навязыванием европейских ценностей, поскольку права 
человека – это продукт европейской культуры.  

Речь идет о двух противоположных позициях. Славой Жижек привел 
пример современной борьбы за права человека в XVI – XVIII вв. Обозначив, 
что в те времена в глазах европейцев терпимое отношение к другим религиям в 
Османской империи в XVII в. рассматривалась не как толерантность, но как 
следствие упадка мусульманской религии [18: 120].  

Быть может, для того, чтобы избежать подобных столкновений немецкий 
философ Ю.Хабермас предложил принцип мультикультурализма. Однако 
оказалось, что этот принцип сложно осуществить на практике. Во-первых, 
потому, что он может противоречить процессу глобализации, так как 
предполагает дифференциацию культур и их развитие [14: 279; 15: 13]. Во-
вторых, в 2010 году некоторые государства Западной Европы поставили под 
вопрос возможность его применения. Гуманистические основания этого 
принципа сведены ныне к новому понятию «межкультурный диалог», что само 
по себе не меняет сущность рассматриваемых проблем. 

К аспектам проблемы также относятся различия правовых систем. Так как 
в мусульманской правовой семье религиозная мораль является основой права, а 
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европейские правовые системы  претерпевают процесс секуляризации.  Таким 
образом, сложности возникают не только правового характера, но и 
морального.  

Может быть, наиболее важную роль в исследовании проблемы 
соотношения морали и права в западной традиции оказал немецкий философ И. 
Кант. Как известно, он подразумевал под «моралью» и «нравственностью» 
(философ не разделял эти два понятия) отношение к долгу, выраженное в 
формулировке категорического императива или нравственного закона, 
которому должна подчиняться человеческая воля: «Поступай только согласно 
такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом» [6: 141]. Таким образом, идея всеобщего 
закона, с точки зрения Канта, указывает на формальность и обязательность 
норм морали, что является также свойствами права. Правом же, по 
определению, считал философ, «совокупность условий, при которых произвол 
одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона 
свободы» [6: 139]. Украинский современный ученный С. П. Шевцов обозначил 
следующие элементы данного выше определения права кенигсбергского 
мыслителя: 
1) «право касается лишь внешних поступков; 
2) это отношение воли одного лица к воле другого;  
3) цель этого отношения в расчет не принимается» (в отличие от морали – В.Б.) 
[17: 107]. 

Все эти составляющие, выделенные С.П. Шевцовым, дают основание 
считать разделение права и морали по Канту формальным.  

Как мы писали ранее, решение Нюрнбергского Трибунала опиралось на 
положения учения И.Канта. Примером является понятие «человечество»1[2], 
содержащееся в ст. 6 Устава Нюрнбергского Трибунала. А, как известно, Устав 
Нюрнбергского Трибунала стал одной из основ «Декларации». Так, по 
утверждению Ю. Хабермаса, смысл концепции И. Канта воплощено через 
«человечество» в понятии «человеческое достоинство», помещенном в 
«Декларацию», и предполагает взаимоуважение каждого [4; 16: 70].  

Обозначим, что понятие «Menshheit» (русский аналог «человечество») 
является одной из основных идей практической философии Канта. В 
понимании философа, «человечество» – это идея Разума, который свободно 
диктует нормы поведения. Разум, включая в себя идею человечества вообще и 
устанавливая законы, вменяет в долг всем людям взаимное благоволение в 
соответствии с принципом равенства  [2: 102]. «Человечество» также является 
связующим звеном между моралью и политикой. Однако это воплощение, по 
мнению Канта, возможно лишь при условии существования  
космополитического государства с едиными ценностями и нормами, что 
должно привести к полной морализации общества. Таким образом, идея 

                                                 
1 «Humanity» - это человечество или человечность, но по отношению учения И. Канта имеет смысл говорить, 
именно о человечестве, но не в собирательном смысле, а скорее, как идее, цели, к которой следует стремиться. 
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«человечество», подразумевающая универсальную мораль, стала правовым 
аргументом для осуществления глобализации.  

Если следовать такому пониманию учения И. Канта, права человека, 
получая международный статус, (так как Декларацию подписали множество 
стран – В.Б.), содержат в себе моральные предписания. В целом, права человека 
представляют собой мораль права. Подобной точке зрения следует английский 
юрист и философ права Л. Фуллер, утверждавший, что права человека – это 
«внутренняя мораль» права [13: 130].  

Впрочем, такое толкование морали (как универсальной морали в 
международном праве) может вызвать трудности практического его 
применения. Так как одна из сторон процесса глобализации способствует тому, 
что мораль национального права должна подчиниться морали международного 
права, в той же части это может противоречить последнему. Ведь оно само – 
совокупность соглашений государств [1: 307]. Таким образом, оно дает 
возможность реализовать свое право исходя из своих собственных интересов, 
что может привести к очередной коллизии. К примеру, мы можем наблюдать ее 
в «Каирской декларации», так как сам документ создавался на основе Корана и 
«Декларации прав человека».  

Во вступительной части «Каирской декларации» отмечается: «вновь 
подтверждая культурную и историческую миссию исламского мира, сотворен-
ного Господом как лучший из миров, давший человечеству универсальную и 
всесторонне развитую цивилизацию, в которой достигнута гармония между 
жизнью на этом свете и на том и знание сочетается с верой; и роль, которую 
исламский мир должен играть в том, чтобы указать путь человечеству, 
запутавшемуся в противоречивых тенденциях и идеологиях, и найти решение 
хронических проблем этой материалистической цивилизации» [5]. Схожий 
смысл используется в третьей суре Корана, в которой говорится о 
мусульманской общине, как лучшей из общин, «появившейся на благо 
человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от 
предосудительного и веруя в Аллаха» [8: 413]. А это значит, что равными могут 
быть только те, кто исповедуют Ислам, а само «человечество», в качестве 
совокупности индивидов представляет собой некую иерархию. Таким образом, 
нарушаются принцип равенства, заключающийся в идее «человечество» Канта, 
а также соответственно нормы «Декларации», с одной стороны. С другой, 
соблюдение законов Шариата и допущение смертной казни за религиозную 
конверсию.     

Итак, возникает проблема применения моральных категорий к иным 
правовым системам, поэтому назрела необходимость в критерии, 
способствующему разделению права и морали. Однако с подобными 
критериями, а именно «Бог» или «Высший Разум», дело обстоит сложнее, так 
как светское учение Канта включает понятие «Бог» лишь в качестве 
нравственного идеала. По его мнению, «Бога» нельзя постичь, потому что сам 
«Бог», как идея, возможен только в мире ноуменов [6: 215]. Поэтому, философ 
вместо «Бога» использует «Высший Разум». А традиционный Ислам, напротив, 
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отрицает Разум, так как он сеет сомнения в сердце верующего человека. 
Поэтому даже, появившийся рационализм в мусульманской религии, то есть 
калам, считался ересью [12: 109]. Тем не менее, современная философия права 
не предполагает использование концепта Высшего Разума.  

В заключение отметим, для того, чтобы избежать подобных коллизий, 
учение И. Канта пыталось преодолеть множество современных философов. 
Однако многие остались в рамках философии немецкого мыслителя. Поэтому 
может возникнуть парадокс: попытки привести Кантовскую теорию в 
соответствие с современными философскими нормами или тенденциями, и тем 
самым укрепить международное право, приводит к падению эффективности 
права и к усилению конфронтации. 
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В статье автор рассматривает функции несловесного способа 

выражения реальности. Объектом исследования является оппозиция 
«молчание/логос» в контексте постижения сущности молчания. В статье 
осуществляется попытка извлечения из множества различных областей 
философского и научного знания того необходимого, что позволит обеспечить 
именно философский анализ феномена молчания. 

Ключевые слова: категория «молчание», категория «логос», монарная 
реальность, монарные структуры, логоцентризм.  
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У статті автор розглядає функції несловесного способу вираження 
реальності. Об’єктом наукового дослідження є опозиція «мовчання/логос» в 
контексті осягнення сутності мовчання. У статті здійснюється спроба 
вилучення з великої кількості різних областей філософського і наукового знання 
того необхідного, що дозволить забезпечити саме філософський аналіз 
феномена мовчання. 

Ключові слова: категорія «мовчання», категорія «логос», монарна 
реальність, монарні структури, логоцентризм. 
 

In the article the author reveals functions of non-verbal ways of expressing 
reality. The object of the research is the opposition “silence/logos” in the context of 
understanding the essence of silence. The author makes an attempt to extract from 
many different areas of philosophical and scientific knowledge those necessary things 
which are needed to provide a philosophical analysis of the phenomenon of silence. 

Keywords: category “silence”, category “logos”, monarny reality, monarny 
structure, logocentrism. 
 

Актуальность темы данного научного исследования заключается в том, что 
современный язык многозначен и обманчив. Мысль, ввиду нерасторжимой 
связи с языком, всегда находится «под подозрением», о чем свидетельствует 
вся история познания – как научного и художественного, так и философского. 
Меняется отношение к слову как основному средству общения, как способу 
единения и выражения истины. Растет недоверие к сказанному и написанному: 
пламенным речам политиков, средствам массовой информации. Отсюда 
возникает вопрос: Стоит  ли нам так полагаться на язык учитывая тот факт, что 
научный мир прогрессирует, привнося все новые смыслы ...  

Предметом исследования являются категории “молчание” и “логос” в 
контексте оппозиции «молчание/логос»;  «молчание» как монарная структура 
познания. Объектом научного исследования является оппозиция 
«молчание/логос» в контексте постижения сущности молчания. Цель статьи – 
рассмотрение функций несловесного способа выражения реальности.  

Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 
1) установить возможность философского рассмотрения молчания; 2) 
определить формы реализации феномена молчания; 3) провести критический 
анализ традиционного понимания молчания и категории логоса; 4) рассмотреть 
логос и молчание как монарные структуры в познавательном процессе. 
Выполнение данных задач позволит нам увидеть все «за» и «против» 
несловесного способа выражения реальности и определить его значение в 
современной реальности. 

Методологичная основа исследования. Выбранная тема оказывается 
сложной по той причине, что здесь осуществляется попытка извлечения из 
множества различных областей философского и научного знания того 
необходимого, что позволит обеспечить именно философский анализ феномена 
молчания. Были задействованы такие методы, как анализ произведений по 
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выбранной тематике исследования, синтез, разработка собственных выводов. 
Важным являлся метод философского познания – герменевтика.  

Каждый знает пословицу: «Слово – серебро, а молчание – золото». Многие 
видят ее смысл в совете больше молчать, чтобы ненароком не выдать свои 
тайны и вообще говорить меньше глупостей. Но это не совсем так. В молчании, 
как в пределах языка происходит работа человека над собой, призванная 
изменить не знания или язык, а самого человека.  

С одной стороны, наш язык – полезное изобретение, поскольку позволяет 
человеку использовать уже имеющийся опыт и, как говорится, каждый раз 
самому не изобретать велосипед. Но, с другой – слова, которые мы постоянно 
произносим в повседневной жизни, зачастую имеют мало общего с сутью 
происходящего. Мы оказываемся в мире иллюзий, который во многом 
отличается от реального. Ведь эти слова для обозначения предметов, понятий, 
чувств придумали люди, которые жили задолго до нас, чья жизнь и 
представления о ней были совсем другими. Поэтому мы, люди вечно 
болтающей цивилизации, часто попадаем в ловушку слов. А вот молчуны, 
порой не способные связно объяснить что-либо, к нашему удивлению, 
ухватывают суть проблемы и действуют эффективнее нас.  

Молчание, помимо того, что это коммуникативный акт, еще можно 
интерпретировать как трансцендентный феномен, оно приобщает к 
непостижимому, НесказАнному. Можно сказать, что молчание – это поведение 
человека, в котором выражает себя свобода. Когда человек молчит, он 
дистанцируется по отношению к миру и открывает себя своей самости. Под 
самостью мы понимаем способность человека выйти из-под власти внешних 
причин и создать воспроизводящийся порядок жизни, детермируемый изнутри 
[1: 13]. 

В ходе выполнения задач исследования, молчание было рассмотрено в 
разных аспектах. Религиозно-философский аспект молчания заключается в том, 
что это духовное состояние, способ мировосприятия, смысловыражения. 
Исихазм – это, в сущности, и есть дисциплина умолкания-через-говорение, т.е. 
произнесение такого внутреннего молитвенного Слова, которое есть само 
бытие и исключает внешнюю речь, действие языка.  

Человеческий язык в контексте этих библейских представлений несет, 
прежде всего, информативную – назывательную, именовательную функцию, 
сообщая о мире, находящемся за пределами языка. Но у человеческого языка 
есть еще информативная функция, которая особенно ясно выступает в 
«священном языке», на котором человек обращается к Богу и сам как бы 
уподобляется Богу. Таков язык заклинания и молитвы, цель которых – не 
сообщать о каких-то явлениях, но вызывать сами явления.  

В литературе, живописи, театре, музыке и др. молчание получило свое 
образное выражение. В наших жестах и мимике, во всей загадочной символике 
нашего поведения, в нашем отношении к миру проявляется язык, который 
звучит в самом человеке, в его внутреннем мире, выражая его отношение 
между ним и бытием. Мучительность молчания возникает порой не оттого, что 
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человек не может высказать свои внешние проблемы, а оттого, что не может 
справиться с самим собой, со своими мыслями, со своим сознанием. Поэтому и 
озвучивание внешних проблем дается ему с таким трудом [2]. 

Молчание в апофатическом богословии, восходящем к Дионисию 
Ареопагиту, в опыте западных мистиков, в исихастской традиции предстает как 
прорыв в ничто, равное божественному присутствию. Апофатическое 
мышление, по определению, есть речь о невыразимом в речи. То есть 
апофатическая речь организована как позитивное молчание о чем-то в ряду 
негативных указаний. Смысл апофатики и состоит в назывании 
неназываемости, указании на невидимое, знании непознаваемости [3: 170].  

А сейчас обратимся к примерам выражения молчания в разных 
направлениях культуры: 
1. Скандальную известность принесла русскому поэту-авангардисту Василиску 
Гнедову «Поэма конца», которой заканчивалась книга «Смерть искусству»: в 
ней не было ни одного знака (в печатном виде она представляла собой белую 
страницу с названием). Василиск Гнедов любил декламировать свою «Поэму 
конца». Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро 
поднимаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. 
Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой. «Замысел в том и 
заключается, чтобы освободить читателя от заданной, навязанной 
интерпретационной схемы, освободить читателя от интерпретации как 
обязательного условия восприятия текста. Косный язык не может адекватно 
представлять вечно обновляющийся мир, и задача создать такую форму 
искусства, которая соответствовала бы этому основному принципу жизни – 
принципу вечного обновления, – составляет, так сказать, теоретическую основу 
заумной поэзии» [4]. 
2. Произведение «4'33''» Джона Кэйджа. Эта песня состоит из трёх частей: 
вступление – 30 секунд тишины, основная часть – 2 минуты 23 секунды 
тишины и заключение – 40 секунд ещё большей тишины. Представление 
происходило следующим образом: выходит один исполнитель (потом уже 
Кейдж допускал, что их может быть несколько, хоть целый симфонический 
оркестр), он молча, сосредоточенно сидит на эстраде, слушатели тоже сидят, и 
вынуждены прислушиваться к тому, что происходит вокруг них – как кашляют 
их соседи, как переворачивают программки. Премьера, которая произошла в 
1952 году, была на природе. Он показал, что вокруг нас существует мир 
природы с его собственными звуками, которые, если к ним прислушаться, 
могут дать нам не меньшее, а, может, и большее эстетическое наслаждение, чем 
музыка сочиненная и реально исполненная. Надо уметь прислушаться к тому, 
что происходит вокруг тебя. Это – основной тезис Кейджа , и, может быть, это 
основной вклад Кейджа в современную культуру [5]. 
3. Выставка скульптур «Наше молчание». Выставка объединяет 10 гигантских 
скульптур высотой почти 5 метров, из бронзы, и ещё одна скульптура, 
называется «Touch Box», которая разработана специально для слепых людей. 
Она содержит несколько скульптур в миниатюре, идентичных 
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монументальным. «Наше молчание» несёт в себе социальный аспект: 
необходимость свободного самовыражения, ибо молчание является сильным 
аргументом в согласии или несогласии [6]. 
4. Моаи острова Пасхи. Это каменные статуи в виде человеческой головы 
высотой до 10м. Все они стоят с поджатыми губами, всем видом как бы 
показывая, что ничего не заставит их раскрыть рот и выдать тайны острова и 
его обитателей. Может, таким образом, они дают нам понять, что и не надо нам 
знать. 
5. «Черный квадрат» Казимира Малевича. Интересно мнение композитора и 
философа Владимира Мартынова, что до начала прошлого века человечество в 
своей изобразительной деятельности выражалось, в основном, довольно 
осмысленно и логично. С приходом в живопись «Фовизма», «Кубизма», 
«Абстракционизма» и прочих «измов» началось «присвистывание» и 
«прошипетывание» в его языке. Одним словом, появились для основной 
публики «дефекты речи», бессмысленность и невнятность. После чего, как 
считает композитор, должна наступить «Эпоха молчания». «Черный квадрат» 
Малевича – это последнее «бормотание» художников в живописи, за которым 
должны последовать тишина и молчание. 
6. Эдвард Мунк «Крик». Картина очень интересна, если рассматривать ее не 
просто как полотно со странным рисунком, а работу с частью души создателя. 
Я думаю, что автор хотел изобразить душевный Крик, которой невозможно 
выразить словами и не понять другим. Также удивительна целостная система, 
которая выражает монарную сущность в кровавом небе и ужасном лице. 

В заключении можно сказать, что молчание пронизано различными 
смыслами за счет своей обращенности к предметному миру, с одной стороны, а 
с другой –к трансцендентному, к высшим Смыслам. Поэтому современному 
человеку, стремящемуся познать и понять себя и окружающий мир, найти свое 
место в мире, нужно опираться и на невербальный язык – язык, основанный на 
символах, молчании и внутренней речи. И как результат работы, молчание 
выступает как трансцендентная форма, которая погружает человка на уровень 
первичных смыслов, создавая, таким образом, самостоятельную, отдельную 
реальность – монарную. 
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В статті розглядається категоризація поняття «архетип» у 
філософській і літературознавчій науках. Встановлено, що основоположним 
ланцюгом більшості сучасних концепцій є теорія архетипів К.Г.Юнга. З 
урахуванням досвіду аналітичної психології та архетипової критики окреслені 
характерні особливості літературного архетипу на відміну від його 
філософського розуміння.    Ключові слова: архетип, 
несвідоме, міфологія, праобраз, форма.  

 
The article deals with categorization of the term “archetype” in the 

philosophical science and literary criticism. It is stated that the basic link of most  
modern conceptions is  the theory of archetypes by K.Yung. Taking into account 
experience of analytical psychology and archetypal criticism we pointed out 
characteristic peculiarities of literary archetype as distinct from his philosophical 
understanding. 

Key words: archetype, unconscious, mythology, prime image, form.  
  
В статье рассматривается категоризация понятия «архетип» в 

философской и литературоведческой науках. Установлено, что 
основополагающим звеном большинства  современных концепций является 
теория архетипов К.Г. Юнга. Учитывая опыт аналитической психологии и 
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архетипической критики намечены характерные особеннности литературного 
архетипа в отличии от его философского понимания. 

Ключевые   слова:   архетип,  бессознательное, мифология, праобраз, 
форма. 
              

Термін «архетип» асоціюється з іменем К.Г.Юнга. Проте історія цього 
поняття набагато триваліша, вона сягає корінням античної філософії, проростає 
в середньовічній інтелектуальній культурі, розгалужується в класичній 
епістемології, нарешті, процвітає в неокласичній та постнеокласичній 
філософії.  

Перші спроби категоризації лексеми «архетип» були здійснені в античній 
філософії (Платон, Філон Александрійський, Плотін), середньовічній 
патристиці (Св.Павло, Іриней Леонський, Діонісій Ареопагіт), в схоластиці 
(Фома Аквінський), в класичній та неокласичній філософії (І.Кант, 
А.Шопенгауер, П.Дойсен, Г.Шпет). Категоризацію терміну «архетип» здійснив 
К.Юнг, якого вважають засновником  теорії архетипів. 

Пізніше відбувається експансія поняття «архетип» в різні сфери знання. 
При цьому воно наповнюється змістом тої наукової дисципліни, в якій 
використовується – в літературознавстві, соціології, культурології і т.д. Таким 
чином, в сучасній науці поняття архетипу набуває змісту ширшого і більш 
багатоаспектного, ніж в аналітичній психології, але одночасно і більш вузького, 
скорегованого в рамках тої чи іншої науки. Міграція поняття «архетип»  в різні 
галузі наукового знання супроводжується його модифікацією, разом з тим 
праць, що висвітлюють саме цю категорію, присвячених узагальненню різних її 
інтерпретацій, рефлексій про концептуальне наповнення цього терміну в 
післяюнгіанському інтелектуальному просторі небагато. Необхідно зазначити, 
що відсутній комплексний аналіз категорії «архетип», немає адекватної теорії. 
Як наслідок, термін не концептуалізується, статус його не визначений. Не 
з’ясована така проблема, як привнесення нових аспектів сприйняття цього 
поняття при розгляді різними науками, наприклад, філософією та 
літературознавством. А між цим, ця проблема виявляється доволі актуальною. 
Метою даної статті є дослідження модифікацій поняття «архетип» в філософії і 
літературознавстві, виявлення його концептуального змісту. Для досягнення 
поставленої мети виокремлені наступні завдання: виявити основні інтерпретації 
архетипу, дослідити міжпарадигмальні значення категорії «архетип», 
охарактеризувати специфічні риси літературного архетипу. Узагальнюючою 
методологічною ідеєю, теоретичною основою статті є методологія системного 
аналізу.  

Вираз «архетип» зустрічався в давнину у Філона Іудея у зв’язку з образом 
Бога в людині. У філософії Платона під архетипом розумівся осяжний розумом 
зразок, безпередумовний початок (ейдос). Платон вбачав первинний світ ідей 
світом вічних праобразів, які шляхом еманації втілюються в матеріальному 
світі. На противагу плинним речам існують ідеї вічні. Власне сама дефініція 
«архетип» базується на платонівських поглядах. Через філософію неоплатоніків 
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та стоїків ідея архетипів була запозичена християнською теологією, згідно з 
якою рух людини як праобразу та творіння божого до архетипу є здійсненням 
задуму Бога про призначення людства. В середньовічній  релігіозній філософії 
(схоластиці) архетип – це природній образ, закарбований в розумі. У 
середньовічного теолога Августіна Блаженного – споконвічний образ, що 
лежить в основі людського пізнання.  

Загальновідомо походження слова «архетип» від грець. аrche (початок) і 
typos (зразок): в термін вкладено поняття «праобраз», «прототип». Терміну 
«архетип» передували апріорні категорії сприйняття І.Канта та прототипи 
А.Шопенгауера. Свого часу Ф.Шеллінг наголошував на архетиповому характері 
міфології. На думку німецького філософа, міфологія не може бути оманою, вона 
є істиною, якщо брати її за передумову. Ключовим поняттям у розумінні  міфу 
для Ф.Шеллінга є поняття «першообразу» як загального «споглядання 
універсуму». Значний внесок у визначення терміну «архетип» через осмислення 
співвідношення міфологічного і типового в культурі зробив Т.Манн. На думку 
німецького мислителя, у процесі вивчення історії головне місце займає 
зацікавлення в типовому, загальнолюдському, тому,що вічно повторюється і є 
позачасовим. У типовому є багато від міфічного. Типове, так само як міф – це 
початковий взірець, висхідна форма життя, позачасова формула. Отже, міф 
розуміється Т.Манном як найдавніша форма архетипізації культури. Варто 
зазначити, що подібне розуміння архетипу стало вирішальним для філософії  ХХ 
століття. К.Юнг подає найбільш розгорнуту характеристику та генезис категорії 
архетипу, звернувши увагу на її еволюційні якості,і визначивши архетип, в 
першу чергу, як «зміст колективного несвідомого». К.Юнг підкреслює: «По суті, 
архетип є тим несвідомим змістом, який видозмінюється; стає свідомим і таким, 
що сприймається; він переживає зміни під впливом тієї індивідуальної 
свідомості, на поверхні якої виникає» [5: 99]. 

Поняття «архетип колективного несвідомого» К.Юнг визначав 
неодноразово, що було викликано помилковою інтерпретацією його в 
науковому середовищі. Основні положення його теорії пов’язані з чотирма 
елементами: образ («форми та образи, колективні за своєю природою, що 
зустрічаються практично по всій землі як складові елементи міфів, і що є в той 
же час автохтонними індивідуальними продуктами несвідомого походження, 
які передаються шляхом традиції або міграції, але також, завдяки спадковості») 
[5: 165]; тенденція створення уявлень («Архетип  є тенденція до створення 
уявлень, які можуть різнитися в деталях,не втрачаючи при цьому своєї базової 
схеми») [5: 165]; структурна форма («апріорні структурні форми не повинні 
розумітися як річ в собі, а лише як форма речі, яка може сприйматися») [6: 341]; 
орган психіки («Архетип є чимось подібним до органів дораціональної психіки. 
Це завжди однакові форми та ідеї, що постійно наслідуються і позбавлені 
специфічного змісту. Специфічний зміст з’являється лише в індивідуальному 
житті, де особистий досвід потрапляє саме у ці форми») [7: 78]. 

Згідно концепції К.Юнга, будь-яке ставлення до архетипу дієве, оскільки 
пробуджує в нас голос сильніший, ніж наш власний. Говорячи праобразами, він 



 156

підкорює нас і підносить особисту долю до долі всього людства. В цьому 
полягає тайна впливу мистецтва. Саме творчій процес складається з 
несвідомого одухотворення архетипу, з його розгортання і пластичного 
оформлення: «Художнє розгортання праобразу є в певному сенсі його переклад 
на мову сучасності, після чого кожен має можливість отримати доступ до 
найглибших витоків життя, які б інакше залишилися для нього за сімома 
замками» [5: 284]. 

Поняття «архетип» окреслюється чіткіше, якщо пов’язати його з 
визначенням символу у філософії П.Флоренського. За твердженням російського 
філософа, символ є реальністю, спорідненою іншій зсередини за силою, яка її 
створює. Ззовні ця реальність тільки подібна до іншої, проте не є тотожною. 
Подібність символу і того, що він символізує, встановлюється за різними 
ознаками. Символіка за П.Флоренським, не створюється кимось, не виникає 
сама по собі, а відкривається духом у глибинах людського єства, у центрі 
життєвих сил і звідти виходить, втілюючись в низці послідовних, накладених 
одна на одну оболонках. 

Ідеєю, яка об’єднує погляди різних філософів, стала думка про єдність 
духовного розвитку людства, яка найповніше втілюється в сфері міфології. 
Свого часу К.Леві-Строс підкреслював, що одні й ті самі міфи відтворюються 
майже однаково в різних частинах світу. Дослідник замислився над такою 
проблемою: якщо зміст міфів казуальний, то чим пояснити велику подібність їх 
сюжетів у міфологіях різних народів. Судячи з цих фактів, велике значення 
міфу є в тому, що події, які відбуваються в той чи інший час, програмують 
незмінну структуру, спільну для минулого, теперішнього або майбутнього. У 
даному ключі концепція К.Леві-Строса дуже подібна до ідей К.Юнга. Архетип і 
відповідні до нього міфологеми К.Леві-Строс вважав «категоріями символічної 
думки» [3: 165]. Однак французький науковець не поділяв думку К.Юнга про 
сталість архетипних образів та їх спадковість. Апелюючи до несвідомого як 
своєрідного сховища архетипів, котрі, на відміну від юнгівських, є 
формальними, а не змістовними, К.Леві-Строс підкреслював архетипні витоки 
різних структур. Структурна методологія є змістовною лише тоді, коли вона 
керується інформаційними структурами, моделями чи архетипами. 

У монографії «Міф про вічне повернення. Архетипи і повторюваність» 
М.Еліаде досліджує ключове для своєї праці поняття «архе». У первісному 
тлумаченні «архе»  –  це розповідь про появу і життя богів. За концепцією 
М.Еліаде, стародавні міфи є своєрідним відтворенням «архе» у мисленнєвій 
сфері, у ритуалах та іншому. Увесь світ, де живе людина, всі гори, яких вона 
сягає, заселені і оброблені землі, ріки, міста мають позаземні прототипи, 
своєрідні «проекти», «зразки», «двійники», що існують на вищому космічному 
рівні. Однак не все у світі має прототипи, наприклад, пустелі, де живуть 
чудовиська, необроблені землі, невідомі моря, куди не попливе жоден моряк, не 
мають власних прототипів. Навіть важлива історична подія збережеться в 
людській пам’яті при умові, що вона наближена до міфологічної моделі. Лише 
повторення надає подіям реальності, перериває руйнівну властивість часу. Тут 
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треба сказати, що абсолютизація повторюваності чи не повторюваності 
суспільних явищ дає не зовсім вірне відображення історії людства. Адже 
провідним аспектом суспільного життя є закони, які за своєю впорядковуючою 
функцією прирівнюються до архетипів на чітко обмеженому часово-
просторовому відрізку. Свідоме повторення дій у межах певної парадигми, 
вказує М.Еліаде, визначає її онтологічну сутність. Продукти природи або 
предмети, створені людиною, набувають самобутності при умові, що вони 
причетні до трансцендентальної реальності. Дії набувають сенсу виключно 
тоді,  коли вони «повторюють початкову, моделюючу дію»[4:16]. Таким чином 
послаблюється руйнівний вплив часу як руху до хаосу, небуття і з’являється 
сучасне. Вчені вважають, що лише через архетипи людина долає страх перед 
історією і рухається у напрямку еволюційного розвитку. 

Тлумачення архетипу в літературознавстві базується на філософському 
трактуванні цього поняття, тому в нашому огляді вважаємо необхідним 
розглядати філософські та літературознавчі шляхи осягнення архетипу 
паралельно і у тісному зв’язку. Сучасне літературознавство відмічає посилення 
уваги  до    проблеми   літературного  архетипу і в деякій мірі  анахронічне  
захоплення міфологічними  концепціями архетипу.  Враховуючи визнаний 
внесок юнгіанської теорії в науку про літературу, дослідження архетипу на 
власне літературному матеріалі здійснилося в працях представників архетипної 
критики М.Бодкін та Н.Фрая. Базуючись здебільшого на основі юнгіанства, їх 
теорії є фундаментальними для сучасних досліджень літературного архетипу. 
М.Бодкін в книзі «Архетипні зразки в поезії» виділила і проаналізувала 
антиномічні онтологічні архетипи «пекла» – «раю». Дослідниця  здійснила 
ідентифікацію стійких тематичних форм, моделей, зразків, так званих «вічних 
образів», «мандруючих сюжетів»: «Ми можемо ідентифікувати  ту чи іншу 
тему як ту, що має особливу форму або зразок, котрий, варіативно 
повторюючись від століття до століття, входить у співвідношення з 
відповідним зразком емоційних настроїв у тих, кого торкається дана тема» [1: 
4]. Н.Фрай більш суттєво охарактеризував архетип з теоретико-літературного 
боку. Він створив доволі переконливу концепцію літературного архетипу на 
міфопоетичній основі. Продуктивність теорії Н.Фрая полягає в його ідеї про 
архетиповий розвиток літератури «по поступальній», тобто по лінії пошуку 
більш ускладнених (у порівнянні з первісним архетиповим образом) форм. 

На теорію архетипів К.Юнга спирався С.С.Аверинцев, який ототожнював 
цю категорію зі схемою, формою, феноменологічною структурою. Таким 
чином підкреслювалися матричні можливості архетипу – останній поставав як 
«порожня» форма, котра кожного разу наповнюється новим конкретним 
змістом. Цей науковець звернув увагу на багаторівневу структуру архетипу, що 
передбачає проходження декількох рівнів розвитку – від найпростіших до 
більш складних, від індивідуального досвіду до загальнолюдського. Крім того, 
вчений підійшов до осмислення архетипу як комунікативної моделі, 
посередника між автором і читачем. 
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Початок нового століття став переломним періодом, що відмічається 
жагучим інтересом до ретроспективного пошуку ментальних першооснов 
архетипових форм свідомості. Поняття «архетип», на думку А.Есалнек, як 
інструмент дослідження дозволяє побачити суттєвіші аспекти в змісті художніх 
творів – передусім  наступництво в житті людського роду, нерозривний 
зв’язок часів, збереження пам’яті про минуле, тобто архетипової пам’яті. Проте 
проблема архетипу не може вирішуватися однобоко лише шляхом звернення до 
архаїки, проникнення в глибини людської психіки. Архетип є універсальний. 
Універсальна природа архетипу обумовлюється його багаторівневою 
структурою, про яку згадував С.Аверинцев, тобто діалектикою особистісного та 
загальнонаціонального, закарбованого в людській пам’яті. Архетип як 
культурний канон пов’язаний з незмінною, сутнісною природою цього явища. 
Очевидно, можна говорити про   архетип  як   ціннісний  орієнтир    
літературного   процесу.     На думку А.Большакової, основною 
властивістю літературного архетипу є його типологічна стійкість і високий 
ступінь узагальнення, що особливо позначається на рівні персонажа. 
Дослідниця  веде   мову про модель розвитку літературного архетипу, яка має 
багатоаспектну природу. Головна властивість цієї моделі характеризується 
визначенням «наскрізна модель» або «наскрізний образ», в основі якої є 
інваріантна та різнорівнева повторюваність. Комунікативна функція 
літературного архетипу обумовлена його роллю посередника не тільки між 
автором і читачем, але й широкими контекстуальними пластами літератури і 
культури, в яких відбувається подальший розвиток архетипу. А.Большакова 
підкреслила головну особливість літературного архетипу: неможливість його 
існування ізольовано, в одному окремому творі. Вона пояснює, що в структуру 
архетипу входять певні ідентифікаційні елементи, які діють як сигнали на 
рецептивному рівні, включаючи пам'ять читача і дозволяючи помістити 
одиничний прояв архетипу в ланцюг літературного розвитку. Основною 
функцією архетипу вбачається упорядкування несвідомого. Нарешті 
дослідниця презентує власне визначення : «Літературний архетип можна 
визначити як наскрізний образ з багаторівневою структурою – від 
елементарних образів окремих творів до цілих літературних течій і шкіл – що 
пронизує всю світову культуру і часом наділений внутрішньою антиномічністю 
(«рай втрачений» – «рай віднайдений», ідилія – антиідилія, і т.п.)» [2: 46]. 

Об’єднуючою думкою в розумінні архетипу в філософії та літературі 
вбачається наступна: якщо саме архетип є основним хранителем пам’яті, то 
вочевидь, це не порожня форма, а певна матриця, в якій в згорнутому вигляді 
містяться деякі стійкі образи, моделі, смисли, котрі індивід, будучи залучений 
до колективного несвідомого, розгортає по-своєму відносно власного 
життєвого досвіду і складу особистості. Базове значення архетипу – важливість 
спільних світоглядних орієнтирів, обумовлених наявністю універсальних ідей і 
моделей. Властивістю саме літературного архетипу є те, що він завжди 
знаходиться у розвитку, змінюючись в залежності від історичного часу та 
художнього контексту. Перспективні течії  в теорії архетипу знаходяться поки в 
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стадії розвитку. Ще належить відшукати ключ до можливого злиття теорії 
архетипу з практикою літературного процесу, що визначається глибинними 
кодами культури.               
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The article aims to give a general picture of the linguistic situation in Scotland 

in progress – from the 5th century to present time and dwells on the most important 
tendencies and problems.The focus of this study is a contemporary cultural and 
linguistic situation in Scotland, which is quite complex. Socio-functional paradigm of 
language includes: Scottish Gaelic, which is spoken by Celtic population in the 
northwest of Scotland, the Highlands; Scottish dialects – Scotts which are 
“fragments” of once polyfunctional Scottish language; English in Scotland – Scottish 
English, which is a regional variety of the national English language and artificially 
created rather amorphous thing – the written language of Scottish literature – 
Lallans. 

Key words: Gaelic, Scottish, dialect, Celtic, conglomerate. 
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В фокусе настоящего исследования находится современная культурно-

лингвистическая ситуация в Шотландии, которая представляется весьма 
сложной. Социально-функциональная парадигма языка включает: гаэльский 
шотландский, на котором говорит кельтское население северо-запада 
Шотландии – Хайлендз; шотландские диалекты – скотс, являющиеся 
«осколками» некогда полифункционального шотландского языка; английский 
язык в Шотландии – Scottish English, представляющий собой региональную 
разновидность английского национального языка и особое искусственно 
созданное достаточно аморфное образование – слабонормированный 
письменный язык шотландской литературы – Лалланс. 

Ключевые слова: гаэльский, Шотландия, диалект, кельтский, 
конгломерат. 

 
У фокусі цього дослідження знаходиться сучасна культурно-лінгвістична 

ситуація в Шотландії, яка представляється досить складною. Соціально-
функціональна парадигма мови включає: гельський шотландський, на якому 
говорить кельтське населення північного заходу Шотландії – Хайлендз; 
шотландські діалекти – Скотс, які є «осколками» колись поліфункціональної 
шотландської мови; англійська мова в Шотландії – Scottish English, що 
представляє собою регіональний різновид англійської національної мови та 
штучно створене досить аморфне утворення – слабонормірованну письмову 
мову шотландської літератури – лалланс. 

Ключові слова: гельський, Шотландія, діалект, кельтський, конгломерат. 
 

В фокусе настоящего исследования находится современная культурно-
лингвистическая ситуация в Шотландии, которая представляет собой довольно 
пеструю картину. Общая численность населения Шотландии составляет 6 млн. 
человек, из которых 1,1% (66 тыс.), по данным социологического опроса 
[21:13], говорят на гаэльском языке, относящимся к кельтской группе языков, 
35 % населения в качестве языка повседневного общения выбирают Scots – 
шотландские диалекты, германские по происхождению, а 63,9 % являются 
англоговорящими моноглотами; а представители первых двух групп – 
билингвами. 

Исследователи отмечают, что практически до начала XVII века 
шотландцы-гаэлы отождествляли свой язык и культуру с языком и культурой 
Ирландии [14; 27]. Так, первый словарь гаэльского языка в Шотландии, 
опубликованный в 1702 году, имел название: “A Vocabulary of the Irish Dialect 
Spoken by the Highlanders of Scotland” [10: 76]. Большинство современных 
кельтологов считают гаэльский язык в Шотландии региональной 
разновидностью ирландского языка [13; 20: 54]. Следует подчеркнуть, что в 
1961 году к слову Gaelic впервые присоединили определение Scottish для 
обозначения языка кельтского населения Шотландии [17: 123]. 
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Сложившаяся в настоящее время языковая ситуация в Шотландии 
обусловлена исторически [2: 4]. На протяжении ряда веков Шотландия 
являлась местом обширных языковых контактов ввиду постоянных миграций 
населения. Вплоть до V в. н.э. происходило освоение Шотландии кельтскими 
племенами: бриттами, переселившимися с континента и жившими на 
территории Англии, и скоттами – из Ирландии. В середине V века Шотландия 
стала подвергаться массированному натиску германских племен – англов, 
саксов, фризов. Кельтам пришлось отступить в северо-западные районы – 
Хайлендз; германцы же заняли низменную часть – Лоулендз. Подвергнув 
анализу шотландские хроники, лингвисты установили [25: 85], что у 
шотландцев были в употреблении два языка: шотландский (т.е. гаэльский) и 
тевтонский (т.е. германский); те, кто говорил на последнем, жили на побережье 
и в равнинных районах, говорящие же на шотландском языке населяли горные 
районы и окружающие острова.  

Язык населения Шотландской низменности (преимущественно англов и 
саксов) стали называть Inglis в силу его генетической близости языку, 
распространенному на территории Англии. Однако уже в X в. Inglis не являлся 
однородным образованием, а представлял собой так называемый “dialectical 
magma” – язык по сути англо-саксонский, но с примесью фризских, 
фламандских и скандинавских элементов, поскольку фламандцы и, прежде 
всего, скандинавы (норвежские и датские) племена создавали свои поселения 
на территории Шотландии и ассимилировались в близкородственной 
культурно-лингвистической среде [30: 2]. Данный конгломерат диалектов 
послужил в дальнейшем основой формирования шотландского языка [3: 54]. 

К концу XIII века кельтская королевская династия угасла и реальная власть 
в Шотландии перешла к англоязычным родовитым фамилиям, имевшим свои 
поместья в юго-восточной части Шотландии, прежде всего к Брусам и 
Стьюартам. Перенос королевской резиденции из Перта в Эдинбург значительно 
повысил престиж шотландского языка Inglis [12: 101]. 

В течение XIV века Шотландия вела войны с Англией за независимость, 
первая из которых закончилась в 1304 году присоединением Южной 
Шотландии к Англии и казнью шотландских предводителей во главе с 
легендарным героем У.Уоллесом. Однако уже в 1306 г. Роберт из рода Брусов 
(1274-1329) встал во главе шотландцев (лоулендеров и гаэлов), восставших 
против английских захватчиков, а в 1374 году, в период правления Роберта II, 
был подписан Нортгемптонский договор, гарантировавший независимость 
Шотландии [6: 85]. 

На протяжении XIV и первой половины XV века шотландский язык Inglis 
значительно укрепил свои позиции по сравнению с гаэльским языком и 
постепенно стал одним из самых развитых литературных языков Европы. В 1375 
году появилась поэма Дж. Барбура «Брус» − национальное эпическое 
произведение Шотландии, знаменующее собой начало «непрерывной 
шотландской литературной традиции» [9: 188]. Несмотря на то, что гаэльский 
язык продолжал оставаться языком почти половины территории Шотландии, 
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отражая древнюю самобытную культуру шотландских горцев, престиж Inglis 
значительно повысился, поскольку именно через его посредство Шотландия 
могла играть заметную роль в европейском христианском мире. С 1390 года 
Inglis стал официальным языком в парламенте (ранее таковым была латынь), а 
затем в юриспруденции и религии; старые законы были переведены с латинского 
языка на шотландский в соответствии с парламентским указом 1425 г. 

С образованием независимого шотландского королевства английский язык 
Шотландии обособился от той разновидности нортумбрийского диалекта 
английского языка, на котором говорили к югу от англо-шотландской границы, 
однако обе языковые разновидности, в сущности, мало отличались друг от друга 
вплоть до середины XV века. Постепенное размежевание языков началось в 
конце XIV века, когда в Англии стал формироваться английский национальный 
литературный язык на основе языка Лондона, а нортумбрийский диалект 
распался на мелкие территориальные говоры. Первым, употребившим термин 
Scottis по отношению к шотландскому языку, называемому ранее Inglis, был поэт 
и филолог Г.Дуглас. Проведя некоторое время в Англии, он пришел к 
заключению, что разделение языков, несмотря на генетическую близость, 
являлось реальным языковым фактом, в связи с чем, назрела необходимость 
закрепить это расхождение терминологически. Однако еще и в начале XVI века 
язык жителей Шотландской низменности нередко называли Inglis, осознавая его 
тесную связь с английским языком. Так, известный поэт XVI века Д.Линдсей 
называет свой язык (шотландский) английским языком – «Inglis tongue». 

С середины XVI века происходят важные языковые изменения, связанные, 
прежде всего, с экстралингвистическими факторами. После окончания войн за 
независимость Шотландия имела прочные военно-политические и торгово-
экономические связи с различными странами Европы. В течение XIV−XV веков 
эти связи углубляются, особенно разносторонними и тесными становятся 
контакты с Францией в области экономики, юриспруденции, религии [11: 55].  

Шотландско-французские связи были настолько глубокими в указанных 
сферах, что в шотландский язык из парижского французского проникли целые 
лексико-тематические группы слов, представляющих собой религиозные и 
юридические термины, например: ‘pirliecue’ «заключительная часть 
проповеди», ‘carritch’ «катехизис», ‘manse’ «дом священника» и др; ‘dittay’ 
«обвинительный акт», ‘infeoffment’ «узаконивание прав наследования», ‘reset’ 
«закон, запрещающий скупать краденое» и др. Целый ряд заимствований из 
французского языка носит бытовой характер, например, ‘tass’ «чашка», 
‘gardevin’ «кувшин для вина», ‘ashet’ «блюдо, тарелка», ‘jeistiecor’ 
«приталенный жакет», ‘curch’ «шаль», ‘biggonet’ «женская шляпа». 
Значительное число слов представляют собой универсальные языковые 
понятия, такие как: ‘disjeun’ «завтрак», ‘vivers’ «еда, пища»; названия 
окружающей природы: ‘corby’ «ворон», ‘houlet’ «сова», ‘gean’ «вишня», ‘groset’ 
«крыжовник»; части человеческого тела ‘spauld’ «плечо» и др. В шотландский 
язык из французского проникает большое количество абстрактных 
существительных, прилагательных и глаголов, свидетельствующих о глубине 
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французского влияния: ‘stramash’ «борьба», ‘esperance’ «надежда», ‘duce’ 
«сладкий», ‘boss’ «пустой», ‘bonnie’ «красивый, милый», ‘braw’  «красивый, 
прекрасный», ‘panse’ «думать», ‘fash’ «волноваться» и т.д. [28: 91]. 

Постепенное углубление связей с гаэлами-горцами приводит к 
приобщению жителей Юго-Восточной Шотландии к гаэльской культуре. 
Шотландцы-лоулендеры перенимают многие национальные обычаи, традиции 
и обряды гаэлов, что объясняется, прежде всего, ростом национального 
самосознания и стремлением противопоставить свою культурно-языковую 
общность англичанам. Отдельные гаэльские слова начинают проникать в 
шотландский язык в конце XV – начале XVI века, причем в поэзии английских 
бардов−makaris их встречается весьма незначительное число (например, во всех 
произведениях В. Дунбара – лишь 14). В XV – XVI веках в шотландский язык 
проникает в основном бытовая лексика: названия орудий 
сельскохозяйственного труда, предметов домашнего обихода, крестьянской 
пищи и т.д: ‘кееl’ «клеймо для мечения овец», ‘creel’ «большая соломенная 
корзина для продуктов», ‘fail’ «дерн», ‘ingle’ «камин, очаг», ‘drammock’ 
«похлебка из овсяной муки», ‘bannock’ «овсяная лепешка», ‘kebbuck’ «сорт 
сыра», ‘bladdoch’ «пахта» и др [5: 35]. 

Определенный вклад в словарный состав шотландского языка внесли 
фламандский и голландский диалекты нидерландского языка. Для развития 
текстильной мануфактуры в Шотландию приглашали ткачей из Фландрии и 
Брабанта, а позднее, в XVI – начале XVII веков, в Шотландию переселились 
лолларды – члены религиозной общины, подвергшиеся преследованиям у себя 
на родине. В XV веке Шотландия имела тесные торгово-экономические связи с 
Голландией, что, естественно, нашло отражение в языке. Так, до сих пор 
сохранилось в разных языковых формах Шотландии значительное количество 
торговых терминов, например: ‘bait’ «денежная скидка», ‘crame’ «лавка 
торговца», ‘hope’ «связка товаров», ‘los’ «разгружать товары», ‘wissel’ «обмен 
денег», ‘coft’ «покупать»; обозначений ряда предметов торговли типа: ‘hunscot’ 
«вид ткани, изготовленной на юге Голландии», ‘rattlegold’ «тонкое листовое 
золото, фольга» [15: 201].  

Необходимо отметить, что поскольку торговая связь с Голландией 
осуществлялась морским путем, то в шотландский язык вошли некоторые 
лексемы, обозначающие морские реалии: ‘haar’ «холодный морской туман», 
‘reid’ «морской рейд» и др. Из речи голландских и фламандских 
ремесленников, которые, например, в Абердине образовали целое поселение 
[23: 159], в шотландский язык проникли лексемы: ‘billie’ «брат, парень», 
‘callant’ «парень, приятель», ‘toy’ «женский чепчик из холста», ‘mutch’ 
«женский капор с завязками» и т.п. Интересно отметить, что в ряде 
заимствованных слов сложной структуры наблюдается «перенесение одних 
элементов и воспроизведение других» [1: 89]. Так, в слове ‘ferrow-cow’ «яловая 
корова», корневая морфема ferrow перенесена, тогда как cow воспроизведена 
посредством собственно английской корневой морфемы. 



 164

Итак, в конце XIV века в Шотландии начинается процесс формирования 
шотландского национального литературного языка, происходящий параллельно 
процессу становления английского литературного языка в Англии. Однако уже 
со второй половины XVI века национальный шотландский литературный язык, 
формирование которого еще не завершилось, постепенно теряет свою 
полифункциональность вследствие экспансии английского языка, чему 
способствовали такие социально-исторические факторы, как установление в 
Шотландии просвитерианской церкви (1560), принятие английского перевода 
Библии (1611), объединение с Англией (личная уния 1603 г., когда король 
Шотландии Джеймс IV становится королем Англии, а королевский двор из 
Эдинбурга переезжает в Лондон).   Личная уния 1603 г., лишившая 
шотландский язык опоры в лице королевского двора, обусловила 
проанглийскую ориентацию высших слоев шотландского общества. Экспансия 
английского языка приводила к сужению функций шотландского языка, 
постепенному угасанию литературной традиции. Немалую роль в 
распространении английского языка сыграло развитие книгопечатания, так как 
ввиду узости внутреннего рынка издатели и авторы стремились приблизить 
публикуемые тексты к стандартам Лондона. На шотландском языке в XVII веке 
создавалось еще довольно большое количество баллад и песен, однако иные 
жанры уже не развивались [9: 67; 11: 108].  

Английский язык постепенно занял господствующее положение в 
культурной и политической жизни Шотландии, стал играть ведущую роль в 
сфере образования, религии, юриспруденции. Большинство шотландских 
поэтов и прозаиков предпочитали английский язык родному, поскольку могли 
рассчитывать на более широкую аудиторию. Так, Джон Нокс стал писать свои 
памфлеты на английском языке, используя лишь незначительное число 
шотландских форм. 

В 1707 году Шотландия полностью объединилась с Англией; шотландский 
парламент был упразднен, а государственным языком стал английский. 
Шотландский язык перестал быть средством общения образованной части 
населения, потерял свою полифункциональность и сохранился лишь в сфере 
народно-разговорной речи [2: 14]. 

Шотландцы начала XVIII века явились последним поколением, которое 
могло использовать шотландский в качестве письменного языка. Данная 
традиция дольше сохранялась на северо-востоке Шотландии, поскольку южная 
область тяготела к Англии [26: 137]. 

С начала XVIII века печать и языковые общества развернули активное 
движение за очищение английского языка от шотландских элементов, а 
шотландский язык, который, по сути, разбился на диалекты (Scots), получил 
название «doric» − «грубый, крестьянский». Филологи составляли списки 
шотландских слов и словосочетаний, которые не рекомендовали употреблять 
ни в письменной, ни в устной речи. Так, Дж. Битти опубликовал подобного 
рода список и инструкции для начинающих писателей, чтобы предостеречь их 
от использования шотландизмов [7: 78]. С тотальной экспансией английского 
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языка и культуры, в шотландском обществе возрос и интерес к историческому 
прошлому, языку и литературе. В эпоху «возрождения» шотландского языка – 
‘vernacular revival’ (с первой половины XVIII до первой трети XIX века) 
выразителем национального самосознания шотландцев-лоулендеров в 
противовес насильственной англизации Шотландии, стала гаэльская культура. 
Интерес к истории Шотландии, неразрывно связанной с борьбой гаэлов против 
английских поработителей, подкреплялся событиями тогдашней современности 
– восстанием горцев 1745-46 гг.  

Поэты эпохи возрождения, такие как А. Рамзей, Р. Фергюсон, Р. Бернс и 
др. собирали и обрабатывали шотландский фольклор, создавали оригинальные 
произведения на основе героического эпоса, баллад, песен, свободно сочетая 
английский язык с элементами шотландских диалектов скотс. По данным Дж. 
Мюррея [24: 182], в поэзии Роберта Бернса, шотландизмы составляют всего 
18%, включая и фономорфологические варианты слов английского 
литературного языка. Что же касается лексики гаэльского происхождения, то 
наряду с бытовой, призванной воссоздать общешотландский культурный фон, 
поэты использовали в своих произведениях слова, обозначающие реалии, 
связанные с гаэльской национальной культурой: детали костюма гаэла-горца, 
обычаи, традиции, празднества и т.д., например ‘kilt’ «шотландская мужская 
юбка в клетку», ‘claymore’ «большой меч», ‘sporran’ «кошель», ‘brogue’ 
«сапог», ‘philibeg’ «юбка в мелкую складку», ‘pibroach’ «волынка» и т.п. Поэты 
стремились иметь широкий круг читателей и не использовали узколокальную 
лексику, а отбирали слова и формы, употребляемые в разных районах 
Шотландии, а также обращались к произведениям поэтов XV века [30: 99], тем 
самым, оживляя архаизмы и осуществляя синтез диалектов. Результатом этого 
явилось возникновение особого искусственного поэтического языка – ‘synthetic 
scots’ [19: 18].        

Шотландская литература XIX века в основном представляет собой 
художественную прозу, написанную на английском литературном языке с 
использованием элементов скотс в речи персонажей с целью создания речевых 
портретов шотландцев (В.Скотт, Р.Л.Стивенсон и др.). Некоторые прозаики в 
повествовании используют так называемый «шотландизированный 
английский», основу которого составляет английский литературный язык с 
включением в него вторичных, нивелированных диалектных признаков, в том 
числе и отдельных лексем гаэльского происхождения. Роль художественной 
литературы и, прежде всего, произведений В.Скотта, оказалась весьма 
существенной в популяризации шотландизмов (в частности, гаэльских 
заимствований, обозначающих специфические шотландские реалии – 
«псевдошотландизмов») и их проникновении как в английский литературный 
язык Шотландии (Scottish Standard English), так и в английский национальный 
литературный язык. 

Литературные деятели «нового возрождения» XX в. – течения, возникшего 
после Первой мировой войны, выступившие с лозунгом ‘No traditions – 
Precedences’, что означало отказ от свободного сочетания английского 
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литературного языка с элементами скотс, предприняли попытку возродить 
шотландский язык путем синтеза скотс (отбиралась лексика из разных 
диалектов, а также из этимологического словаря шотландского языка 
Дж.Джемисона), оживления архаичной лексики языка XV−XVI веков, а также 
непосредственного обращения к гаэльскому языку [12: 143]. Наряду с бытовой 
общеупотребительной лексикой, шотландские поэты используют в языке своих 
произведений слова гаэльского происхождения, причем лишь незначительная 
их часть встречается в литературе предшествующих периодов. Наличие 
значительно большего числа заимствований из гаэльского языка в современной 
шотландской поэзии по сравнению с литературой XV−XVI веков, в основном 
отразившей разговорный язык той эпохи, объясняется тем, что с осознанием 
важной культурно-политической роли гаэлов в Шотландии, изменилось 
отношение к гаэльскому языку, ставшему символом единения Шотландии. О 
непосредственном обращении современных шотландских поэтов к гаэльскому 
языку свидетельствует также использование ими функционирующих в скотс 
лексем гаэльского происхождения в их этимологических, исконных значениях, 
т.е. с той семантикой, которую соответствующие слова имели в гаэльском 
языке. Так, Х. МакДиармид употребляет лексему ‘poke’ , имеющую в скотс 
значение «живот» с иной семантикой – «мешок» (ср.: гаэл. ‘poca’ «мешок»);  
‘laroch’ в скотс означает «участок для строительства», а он употребляет ее в 
значении «руины», «развалины» (ср.: гаэл. ‘laitreach’ «руины»). Слово ‘cleuch’ 
встречается в стихотворении Р.Гариока в значении «скала», семантически 
тождественном гаэльскому слову ‘cloch’, тогда как в скотс оно означает 
«камень». 

Таким образом, поэтический язык, так называемый Lallance «Лалланс» [6: 
78], является искусственно созданной языковой формой, не отражающей ни 
одной из существующих устных форм речи в Шотландии. Наличие в 
поэтическом языке нередко весьма значительного числа узкодиалектной 
шотландской лексики, непонятной подавляющему большинству носителей 
скотс, многих архаизмов, а также введение в текст произведений гаэльской 
лексики, создают большие сложности для восприятия шотландской поэзии 
англоязычной аудиторией и требуют не только обязательного глоссария, но и 
подробного комментария к произведениям шотландских поэтов XX века. 

Наиболее видными деятелями «возрождения» шотландского языка XX 
века являются поэты: Х. МакДиармид, А.Скотт, А.Грей, Д. Янг, С.Г.Смит, 
Т.Скотт, У.Монтгомери, Р. Гариок, В.Сутар и другие; драматурги: Р. 
МакЛеллан, А.Рейд, Р.Кемп; прозаики, пишущие в жанре короткого рассказа: 
Ш. Блекхол и Дж.Робертсон. 

Современные устные шотландские диалекты – скотс представляют собой 
весьма неоднородное явление. Исследователи отмечают, что если в Англии 
выделяют диалекты отдельных графств, то в Шотландии – диалекты отдельной 
долины или деревни [4: 37; 29: 256], при этом английский язык нередко служит 
в качестве интердиалекта. В настоящее время на скотс в той или иной степени 
говорят в южной и восточной частях Шотландии, а также на Шетландских и 
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Оркнейских островах. По данным опроса проведенного британскими 
лингвистами, 1.5 млн. человек ответили положительно на вопрос о том, могут ли 
они говорить на скотс [14: 56]. Результат же другого исследования, проведенного 
группой энтузиастов под эгидой Абердинского университета, показал, что на 
скотс говорят 2,1 млн. человек – 35% населения Шотландии [21: 13]. Данные 
распределения носителей скотс по географическим регионам свидетельствовали, 
что значительно больший процент шотландскоговорящих отмечается в сельских 
областях Абердина, Файфа и на Шетландских островах. В крупных 
индустриальных городах типа Глазго процент говорящих на скотс невелик. 
Следует, однако, отметить, что приведенные статистические данные не отражают 
степень владения скотс каждым информантом, ответившим положительно; но 
даже не столь корректно проведенный опрос показал, что большинство населения 
Шотландии являются моноглотами, т.е. говорят на шотландском английском – 
региональном варианте английского национального языка. 

Скотс во всех своих формах стремительно сдает позиции, которые сильно 
пошатнулись в связи с распространением средств массовой информации. 
Носителем так называемого ‘broad’ или ‘pure’ скотс, в основном остается 
старшее поколение, молодежь же в большей части говорит на шотландском 
английском [16: 16]. Молодое поколение мало что знает об истории своего 
языка, так как этот предмет не изучается в школах, а знакомство лишь с 
распространенной версией о том, что шотландский является «провинциальным 
диалектом» английского языка, приводит к негативной оценке собственной 
речи [18: 89]. Данное положение во многом является следствием проводимой 
официальной языковой политики. Представители старшего поколения 
вспоминают, как детей наказывали в школах за употребление шотландских 
слов [22: 3].  Говорящие на скотс или использующие элементы диалектов в 
своей речи подвергались дискриминации. Так, например, учитель из Эйршира 
вспоминает, что в 1985 году пятеро его бывших учеников потеряли работу в 
фирмах, так как не могли говорить с клиентами по телефону на английском 
литературном языке [8: 21]. 

Продолжающие раздаваться призывы возродить шотландский язык 
исходят из довольно узкого круга шотландской интеллигенции, которая 
критиковала правительство консерваторов, а затем и лейбористов за пассивно-
равнодушное отношение к скотс. 

За последние 10 лет, однако, несмотря на уменьшение числа говорящих на 
скотс, произошло изменение отношения к последним со стороны как 
правительства, так и рядовых граждан; отмечается рост интереса к языковому и 
культурному прошлому Шотландии. Издан Большой словарь шотландского 
языка (Scottish National Dictionary). Патриотически настроенная шотландская 
интеллигенция борется за увеличение доли теле- и радиовещания на скотс и за 
то, чтобы говорящие на скотс или употребляющие элементы скотс в своей речи 
могли работать дикторами на Эдинбургском телевидении.  

Весьма характерным, однако, является тот факт, что только 11% населения 
Шотландии ответили положительно на вопрос, связаны ли их политические 
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пристрастия с поддержкой той или иной партией языковой политики в 
Шотландии. 

Следует отметить и еще одну тенденцию в развитии лингвистической 
ситуации в Шотландии. Это пересмотр принципов нормализации в пользу 
более широкого использования элементов скотс в шотландском английском, 
что в дальнейшем, возможно, приведет к изменению статуса английского языка 
в Шотландии – превращению последнего в самостоятельный вариант 
английского языка. 

Итак, можно сделать вывод о том, что современная лингвистическая 
ситуация в Шотландии представляется весьма сложной. Социально-
функциональная парадигма языка включает: 1) гаэльский шотландский, на 
котором говорит кельтское население северо-запада Шотландии – Хайлендз; 2) 
шотландские диалекты – скотс, являющиеся «осколками» некогда 
полифункционального шотландского языка; 3) английский язык в Шотландии – 
Scottish English, представляющий собой региональную разновидность 
английского национального языка и 4) особое искусственно созданное 
достаточно аморфное образование – слабонормированный письменный язык 
шотландской литературы – Лалланс. 
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В статье рассматривается понятие «смысла жизни», как философско-

психологическая категория, на основе работы Виктора Франкла «Человек в 
поисках жизни». В.Франкл разработал подход, оригинальность которого 
заключается в его практическом обнаружении и, вследствие этого, 
разработке логотерапии. Фундаментальным основанием в поиске «смысла 
жизни» является постановка цели, свободно выбранная задача и борьба за нее. 

Ключевые слова: жизнь, смысл жизни, логотерапия, мотивация, задачи и 
цели жизни. 

 
У статті розглядається поняття "сенсу життя", як філософсько-

психологічна категорія, на основі роботи Віктора Франкла «Людина в пошуках 
життя». В.Франкл розробив підхід, оригінальність якого полягає в його 
практичному виявленнi та, внаслідок цього, розробці логотерапии. 
Фундаментальною підставою в пошуку «сенсу життя» є постановка мети, 
вільнo обрана задача і боротьба за неї. 

Ключові слова: життя, сенс життя, логотерапия, мотивація, завдання і 
цілі життя. 
 

The article deals with the concept “the meaning of life” as a philosophical-
psychological category, based on Viktor Frankl’s work “Man’s Search for life”. 
V.Frankl developed the approach, whose practical use yielded into the development 
of logotherapy. Fundamental base in the search of “the meaning of life” is a 
statement of purpose, freely chosen task and the struggle for it. 

Key words: life, the meaning of life, logotherapy, motivation, goals and 
objectives of life. 
 

Цель данной статьи – рассмотреть биографию В.Франкла, основные тезисы 
работы «Человек в поисках смысла», а также разработанная им логотерапия. 
Следует упомянуть основные вехи биографии этого выдающегося философа, 
так как его жизненный опыт послужил основой для его открытий в психологии. 

Ви́ктор Эми́ль Франкл — австрийский психиатр, психолог и невролог, 
узник нацистского концентрационного лагеря. Франкл является создателем 
логотерапии - метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой 
Третьей Венской школы психотерапии [3]. 
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Виктор Франкл родился 26 марта 1905 в Вене, в еврейской семье 
гражданских служащих. В юном возрасте проявил интерес к психологии. Свою 
дипломную работу в гимназии посвятил психологии философского мышления. 
После окончания гимназии в 1923 г. изучал медицину в Венском университете, 
где позднее выбрал специализацию в области неврологии и психиатрии. Особо 
глубоко изучал психологию депрессий и самоубийств. Ранний опыт Франкла 
формировался под влиянием Зигмунда Фрейда и Альфреда. 

В 1941 г. Франкл женился на Тилли Гроссер. 25 сентября 1942 г. Франкл, 
его жена и родители были депортированы в концентрационный лагерь 
Терезиенштадт. В лагере Франкл встретил доктора Карла Флейшмана, который 
на тот момент вынашивал план по созданию организации психологической 
помощи вновь прибывающим заключенным. Организовать выполнение этой 
задачи он поручил Виктору Франклу, как бывшему психиатру. 

Все свое время пребывания в концлагере Франкл посвятил врачебной 
деятельности, которую он, конечно же, держал втайне от СС. Вместе с другими 
психиатрами и социальным работниками со всей центральной Европы он 
оказывал заключенным специализированную помощь. Задача службы состояла 
в преодолении первоначального шока и оказании поддержки на начальном 
этапе пребывания. В этом деле у Виктора Франкла был большой выбор 
психиатров и социальных работников со всей Центральной Европы. 27 апреля 
1945 г. Франкл был освобожден американскими войсками. Из членов семьи 
Франкла выжила только сестра, эмигрировавшая в Австралию. 

Франкл умер 2 сентября 1997 г. от сердечной недостаточности. 
Виктор Франкл в своей книге «Человек в поиске смысле» рассказывает   о  

личном  опыте  и  переживаниях – каждодневном  мучительном существовании 
в  концлагере. Он описывает будничную жизнь концлагеря и как  она  
отражалась  в душе обычного заключенного. Эта работа  посвящена мучениям 
и гибели огромной армии безвестных  и  нигде не зарегистрированных  жертв. 
В описаниях тех страшных событий он параллельно описывает состояния 
людей, их переживания, их мысли, постепенное «отмирание» нормальных 
реакций с точки зрения психологии. 

Такая жизнь в концлагере, как пишет В.Франкл, распахивает настежь душу 
человека, демонстрируя ее до самого дна [4: 267]. В своей работе философ 
описывает жизнь в концлагере: начиная от распорядка дня и заканчивая 
жестокими издевательствами, совершаемые над ними. Параллельно этому он 
ведет философско-психологическую линию того, что же удерживало людей от 
самоубийства, в чем был их смысл жизни в той мучительно безысходной 
ситуации. Эту часть работы мы и рассмотрим подробнее. 

Описывая подробности жизни людей в концлагере, исследователь 
замечает, что люди, имеющие высшее образование и обладающие богатым 
внутренним миром, менее уязвимы в психологическом плане, так как именно 
духовная свобода, которую невозможно отобрать, придает жизни смысл и цель. 
У человека можно отнять все, кроме одного – его последний свободы: выбрать 
свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой собственный 
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путь [4:76]. Именно эрудированность не дает человеку потерять надежду и 
мужество, казалось бы в совсем безвыходной ситуации, именно внутренняя 
духовность дает человеку рассмотреть проблему с разных сторон, ведь не 
только творчество и наслаждение имеют смысл и в страдании должен быть 
смысл. Страдание – неотъемлемая часть жизни, как судьба или смерть. Без 
страдания и смерти человеческая жизнь не может быть полной. 

Проживая день изо дня в концлагере: в изнурительной работе, в отсутствие 
нормального питания и средств гигиены, каждый невольно задавал себе вопрос 
о том, стоит ли жить дальше в таких мучениях, ведь никому не было известно 
будет ли конец и какой конец будет. В.Франкл говорит о том, что мы должны 
были научиться тому, что на самом деле имеет значение не то, что мы ждем от 
жизни, а то, что жизнь ожидает от нас. Нам нужно было перестать спрашивать 
о смысле жизни, а вместо этого понять, что жизнь задает вопросы нам, ставит 
задачи – ежедневно и ежечасно. В конечном счете, жизнь означает брать на 
себя ответственность за выбор правильного ответа на проблемы жизни, и 
выполнять задачи, которые она постоянно дает каждому человеку. 

Эти задачи и, следовательно, смысл жизни – разные для разных людей, они 
меняются от одного момента к другому. Поэтому невозможно определить 
смысл жизни вообще. «Жизнь» не является чем-то абстрактным и 
неопределенным, это нечто очень реальное и конкретное, и точно так же, ее 
задачи реальны и конкретны, они составляют судьбу человека, которая 
различна и уникальна у каждого. 

Когда человек понимает, что его удел страдать, он должен принять это 
страдание как свою задачу,  свою единственную и уникальную задачу. Он 
должен понять, что даже в страдании он уникален и один во всей вселенной. 
Никто не может взять на себя его страдания. Единственная его возможность – 
решить, как он будет нести свое бремя [4: 91]. 

Сам поиск смысла может вызвать внутреннюю напряженность, а не 
внутреннее равновесие. Однако именно эта напряженность является 
незаменимой предпосылкой душевного здоровья. Другими словами В. Франкл 
говорит о том, что человеку необходима постановка цели, свободно выбранная 
задача и борьба за нее. Если возникает нарушение динамики, то человек просто 
теряется в жизни. В таком случае на помощь приходит логотерапия [2]. 

Франкл является создателем логотерапии — метода экзистенциального 
психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии. 
Логотерапия не является лечением, конкурирующим с остальными методами, 
но она вполне может соперничать с ними благодаря дополнительному фактору, 
который она включает. Она отлична от всех остальных систем психотерапии не 
на уровне неврозов, а при выходе за его пределы, в пространстве 
специфических человеческих проявлений.  

По мнению исследователя, в человеке можно увидеть не только 
стремление к удовольствию или волю к власти, но и стремление к смыслу. 
Именно от обращения к смыслу существования зависел результат 
психотерапии в лагере. Этот смысл для человека, находящегося в лагере в 
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экстремальном, пограничном состоянии, должен был быть безусловным 
смыслом, включающим в себя не только смысл жизни, но также смысл 
страдания и смерти. 

Логотерапия фокусируется главным образом на будущем, иначе говоря, на 
смысле того, что пациент должен сделать в будущем. Поиск смысла жизни – 
это основная мотивация человеческой жизни, а вовсе не инстинктивные 
побуждения. Этот смысл уникален и специфичен, так как человек должен его 
найти сам. Нет смысла жить ради инстинктивных побуждений (защитных 
механизмов) [1: 150]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что философия В.Франкла строится 
на основном принципе, который состоит в том, что человек должен стремится, 
прежде всего, не к получению удовольствия и избежанию боли, а к выявлению 
смысла своего непосредственно переживаемого существования. Основной 
пафос и новизна логотерапии связаны с ценностями отношения. При любых 
обстоятельствах человек способен занять осмысленную позицию по 
отношению к этим обстоятельствам и придать своему страданию глубокий 
жизненный смысл. Таким образом, жизнь человека никогда не может оказаться 
бессмысленной. Практические достижения логотерапии связаны как раз с 
ценностями отношения, с нахождением людьми смысла своего существования 
в ситуациях, представляющихся безвыходными. 
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В данной статье сделана попытка дать ответ на вопрос: можно ли 

причислить украинское общество к секулярным или постсекулярным обществ 
(и если можно, то на каких основаниях). Для достижения цели были 
проанализированы работы украинских философов и религиоведов, а также 
автором дана собственная оценка современной религиозной ситуации в 
Украине. 

Ключевые слова: религиозная ситуация, секуляризация, 
постсекуляризация, лаицизм, постатеизм. 

 
У цій статті здійснена спроба дати відповідь на запитання: чи можна 

віднести українське суспільство до секулярних чи постсекулярних суспільств (і 
якщо можна, то на основі чого). Для досягнення цілі були проаналізовані 
роботи українських філософів і релігієзнавців, а також автором дана власна 
оцінка сучасної релігійної ситуації в Україні. 

Ключові слова: релігійна ситуація, секуляризація, пост секуляризація, 
лаїцизм, постатеїзм. 

 
In this article we made an attempt to answer the question: whether it is possible 

to classify Ukrainian society as a secular or postsecular society (and if it is so, why). 
To achieve this aim, the works of Ukrainian philosophers and theologians were 
analyzed. The author gave her own evaluation of the current religious situation in 
Ukraine. 

Key words: religious situation, secularization, postsecularization, laicism, 
postatheism.  

 
В последние лет десять в украинском философском обществе темы, 

которая касается секулярного и постсекулярного, затрагивают в своих работах 
достаточно много исследователей. В данной статье под секуляризацией мы 
будем иметь в виду процесс освобождения различных сфер жизни от влияния 
церкви, религии, веры, а под постсекуляризацией – процесс, которых 
начинается после секуляризации и характеризуется не только возвращением к 
религии и увеличении уровня религиозности людей, но и изменением самой 
религиозной веры. По мнению украинского религиоведа К.В.Пашкова, 
актуальность интереса украинских исследователей к теме «постсекулярного 
общества» («постсекулярного поворота») проистекает из факта вероятного 
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соответствия интуиций Ю.Хабермаса по поводу постсекулярной ситуации на 
Западе современной религиозной ситуации в Украине. Под религиозной 
ситуацией мы понимаем такое положение дел в мире, регионе и государстве, 
которое характеризуется наличием, характером и интенсивностью религиозных 
проявлений, динамикой и направленностью их изменений, характером и 
степенью их воздействия на общество. Иными словами, исследование данной 
концепции может помочь спрогнозировать дальнейшее развитие религиозной 
жизни в Украине. Кроме того, по мнению К.В.Пашкова, в украинском обществе 
нет выработанных ненасильственных тенденций и форм сотрудничества между 
людьми религиозными и людьми нерелигиозными [5: 127]. Поэтому 
актуальным для нас представляется проследить украинскую философскую 
рефлексию в области характеристики украинского общества, а также дать свою 
оценку ему. В силу этого, мы приведём позиции украинских исследователей, 
которые, прежде всего, отличаются взглядами на религиозную ситуацию в 
Украине: Л.Филипович, А.Бабинского, В.Расевича, Е.Щёткиной, М.Черенкова. 

Украинский философ и религиовед Л.Филипович в одном из своих 
интервью утверждает, что, на её взгляд, процент верующих людей в обществе 
является устойчивым. Считается, что их не больше 5-6% [7]. Другими словами, 
исходя из её позиции, мы можем сделать следующий вывод: исследовательница 
считает, что секуляризация вообще отсутствует в украинском обществе, так как 
количество верующих людей неизменно. 

А.Бабинский, в свою очередь, пишет, что в то время как в Украине 
дискуссия о «вызове секуляризации» только начинается, на Западе уже полным 
ходом идёт дискуссия о постсекуляризации. Исследователь не поднимает 
вопроса о секулярности Украины – напротив, он задаётся вопросом: «… як 
ляжуть західні секулярні ідеї на «старі дріжджі» радянського атеїзму» [1]. Эти 
мысли приводят нас к выводу о том, что А.Бабинский не считает, что 
украинское общество является секулярным (и уж тем более постсекулярным), 
однако кроме того выделим важную мысль: исследователь разводит секулярные 
идеи и идеи атеизма [1].  
Другой украинский исследователь В.Расевич, поднимая тот же вопрос, хоть и 
оставляет его открытым, однако заявляет: «Дотепер вважав, що живу в 
лаїцистській державі, а виявляється все це від власного небажання ретельніше 
приглянутися до ситуації в суспільстві» [6]. Иными словами, исследователь 
изначально не считал, что украинское общество является секуляризованным – 
он считал его лаицистским. Лаицизм имеет сходные черты с секуляризацией, – 
это процесс освобождения общественной жизни от влияния религии и 
церковных организаций; в основном сторонники лаицизма делают акцент на 
отделении государства от церкви. Однако исследователь приводит ряд фактов, 
которые свидетельствуют, что в нашем обществе, если приглядеться, нет не 
только секуляризации, но и лаицизма. 

Перечислим только некоторые из названных им фактов  
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- попытки предыдущего президента Украины В.Ющенко создать поместную 
украинскую церковь путём объединения существующих православных церквей 
было прямым вмешательством государства в религиозную сферу; 
- «миропомазание на престол» В.Януковича патриархом Кириллом при 
абсолютном отсутствии представителей других конфессий, что для секулярного 
государства неприемлемо; 
- освящение кабинетов чиновников и т.д. [6]. 

Исследователь не ставит точку в ответе на вопрос, которые задан в 
названии его статьи «Секуляризована, лаїцистська, а може православний 
талібан?» [6], а скорее приглашает к дискуссии на эту тему. 

Исследователь Е.Щёткина в своей статье «Что делать с новыми 
язычниками» рассматривает современную религиозную ситуацию в Украине и 
показывает во многом то же, что замечает и В.Расевич: в различных 
общественных кругах (в том числе политических) появилась некая религиозная 
«мода», которая выражается в освящении машин,  освящении кабинетов после 
«негативной энергетики» предшественника, мелькание светских правителей в 
обществе первосвященников и т.д. Это, как считает исследовательница, 
является результатом «симфонии» власти светской и власти религиозной. 
Однако эта «симфония» приводит к важнейшему последствию – секуляризации 
веры. Иными словами, исследовательница видит в тесном сотрудничестве 
религиозной и светской правящей верхушки причину того, что вера украинских 
людей становится всё более секуляризованной. Как она пишет: «Абсолютное 
большинство христиан отечественного розлива – секулярные. Они «просто 
верят», «просто молятся», в самом лучшем случае – «просто читают Библию». 
Без посредничества церковных институтов» [12].  

По словам исследовательницы, священнослужители называют это 
«ненастоящим христианством», но, исходя из её выводов, мы можем 
утверждать, что и она так считает. Однако мы можем лишь сделать ремарку, 
что религиозными люди могут быть и вне и без церкви, так же как и в церкви 
люди могут быть нерегигиозными. 

Стоит заметить, что Е.Щёткина видит в данных процессах вместо 
распространения религиозности лицемерие секулярного общества. Мы бы не 
спешили утверждать это, так как процессы, которые она назвала, касаются 
больше политической элиты, а эта прослойка хоть является наиболее 
наглядной, не является при этом самой многочисленной в обществе. 

Довольно пристально в своих работах рассматривает религиозную 
ситуацию в Украине украинский философ Михаил Черенков, который в ряде 
статей приводит свои мысли по этому поводу. 

Исследователь считает, что на сегодняшний день христиан в мире – 
меньшинство, и в дальнейшем христианства будет всё меньше. Проблему он 
видит в разделении и расслоении различных христианских конфессий, которые 
вместо консолидации проявляют непонимание и неприятие друг друга [10]. 
Однако он считает, что сейчас назрела «постсекулярная ситуация», которая 
создаёт возможности для «возвращения» церкви. Настаивая на том, что 
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общественное пространство больше не является с необходимостью 
секулярным, философ отмечает, что общество открыто для Церкви.  

Однако кроме постулирования ситуации постсекуляризации в украинском 
обществе М.Черенков отмечает ещё очень важную вещь – 
«постхристианскость» современной Украины. Он пишет о том, что когда в 
Европе заговорили про приход постхристианской эпохи, в УРСР ещё царил 
атеизм. После распада СССР Украина пережила «религиозный бум», однако 
христианская эпоха не настала. Более того, всё более ощущается 
постхристианство – «коли про християнство знають, але не живуть ним, а воно 
стає всього лиш ринковим «брендом» або товаром у релігійному супермаркеті; 
коли все стало відносним і байдужим» [9]. Выделяя особенности 
постхристинства, исследователь говорит о том, что в религиозных словах не 
остаётся ни принципов, ни ценностей; нет реальных религиозных убеждений – 
всё на уровне фарса; христианство остаётся бессердечным, циничным и пустым 
способом пустить пыль в глаза. Собственно, философ крайне недоволен 
сложившейся ситуацией [9]. 

Таким образом, М.Черенков считает украинское общество 
постхристианским обществом, переживающим ситуацию постсекуляризации, 
когда Церковь вновь может вернуть свои позиции в обществе, однако только в 
случае, если произойдёт консолидация и сотрудничество различных конфессий, 
а также Церковь осознает те ориентиры, игнорирование которых помешает её 
«возврату». 

Таким образом, исходя их всего вышеуказанного, мы можем сделать 
небольшие предварительные выводы. Мнений по поводу того, к какому типу 
можно отнести украинское общество, достаточно много. Однако основные из 
них таковы: 
1) в обществе устойчивое количество верующих, скачков не наблюдается, из 
чего можно сделать вывод, что секуляризации в украинском обществе нет и не 
было; 
2) идеи секулярности только приходят в украинское общество; 
3) украинское общество секулярно; 
4) украинское общество постекулярно (однако его особенностью является то, 
что оно постхристианское).  

А к какому же типу общества можно отнести общество украинское – 
секулярному или постсекулярному? Выделим признаки, которые позволят нам 
называть то или иное общество постсекулярным, используя наработки 
Ю.Хабермаса, А.Логинова и др. философов: 
1) общество, которое прошло секуляризацию; 
2) внутри общества усиливается влияние религии, а церкви и религиозные 
организации всё в большей мере берут на себя роль «интерпретирующих 
сообществ»;  
3) в таком обществе церковники должны быть допущены к обсуждению 
общественно важных вопросов, тем самым становясь неким «ограничителем» 
для секулярного разума; 
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4) в ходе поиска и выбора самоидентичности люди такого общества зачастую 
не останавливаются на одной религии или практике, а часто сочетают их в 
форме некой эклектики. 

Все эти характеристики мы попытаемся проследить на наиболее ярких 
проявлениях сознания украинского общества (в том числе, рассмотрим те 
события, которые происходили на «Евромайдане» начиная с первых массовых 
выступлений в ноябре). Наиболее спорная характеристика тут, на наш взгляд, – 
это первый пункт: прошло ли украинское общество секуляризацию. Как мы 
видели, мнений на этот счёт достаточно много: есть исследователи, считающие, 
что секуляризация в украинском обществе даже не началась, есть мнение, что 
Украина уже её прошла и уже на этапе постсекулярного общества. Мы же 
отстаиваем ту точку зрения, которая утверждает, что хотя на территории 
современной Украины и проводилась политика атеизации, она была не вполне 
последовательна, кроме того, другие факторы послужили тому, что мы не 
можем сказать, что на территории Украины секуляризация уже прошла. 

Вторая характеристика, которая касается усиления влияния религии 
внутри общества, и третья, которая говорит о допуске церковников к 
обсуждению общественно важных вопросов, некоторым образом 
взаимосвязаны.  

Украинский философ Ю.Чорноморец считает, что Церковь не слишком 
активно идёт на диалог, который касается её внутренних распорядков. Тем не 
менее, в свете последних событий мы с необходимостью должны отметить 
активное вмешательство в диалог на общественно важные темы. Это можно 
увидеть по тем событиям, в которых так или иначе замечались и действовали 
представители различных церквей во время организации, действия и 
противодействия Майдана [11]. Однако нельзя сказать, что в Украине до 
Майдана совсем не было площадок для диалога. Их существует предостаточно: 
это и Центр Св.Климента, и издательство «Дух і Літера», и Совет религиозно-
светского согласия в Одессе и др. 

В свою очередь, некоторые другие украинские исследователи, например 
Д.Брильов и М.Черенков, говорят о том, что события, происходившие на 
Майдане, поставили перед обществом множество принципиальных вопросов, в 
том числе, и вопрос о том, какое именно место занимает религиозный фактор в 
мотивации участников протеста [2; 8]. Но что принципиально важно в этих 
исследованиях: религиоведы рассматривают ситуацию на Майдане с точки 
зрения отношения к этому церквей.  

Условно Д.Брильов делит поведение церквей до 30 ноября и после. Как он 
пишет: «До 30 листопада релігійний аспект може бути лише штучно 
притягнутий в якості певної мотивації протестувальників» [2]. И если до 30 
ноября Майдан поддерживали в основном некоторые протестанты, то 
православные и греко-католики активно стали поддерживать Майдан, когда он 
стал уже именно народным. Иными словами, когда стали выступать не против 
приостановки евроинтеграции (относительно которой церковники высказались 
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в «Зверненні до українського народу щодо європейських перспектив України» 
[3]), а против своеволия власти [8].  

Как утверждают исследователи, люди заставили Церковь реагировать на 
происходящее в обществе. «Ми побачили нову якість церковної активності – 
активацію всього церковного тіла зверху донизу» [8], иными словами, Церковь 
активизировалась как на уровне предстоятелей, так и на уровне отдельных 
священников. Кроме того, М.Черенков говорит, в частности, что люди с обеих 
сторон требуют от Церквей участия в решении общественно важных вопросов 
и активной позиции: «Пишуть, що на Церкву очікує свій Майдан, якщо вона 
лишиться інерційною структурою» [8]. 

Всё вышеуказанное говорит о том, что Церковь не просто может 
принимать участие в обсуждении тех или иных вопросов и быть 
«интерпретирующим сообществом», но и должно это делать – этого требует от 
неё современное украинское общество (курсив наш – А.Р.). 

Что касается четвёртого и последнего пункта, то исходя из недавних 
исследований, религиозность украинцев уже является самостоятельной 
(индивидуальной), то есть человек сам решает, во что ему верить, какие 
положения религии принимать или не принимать, прислушиваться к 
церковным требованиям или нет. То есть можно утверждать, что «сучасна 
релігійність нашого населення переважно не відповідає ідеальним уявленням» [ 
4]. М.Паращевин утверждает, что если ранее сквозь призму религиозных 
установок воспринималась вся жизнь, то теперь для религии отводится 
отдельное время и отдельные сферы жизни. Эти изменения исследователь 
связывает, прежде всего, с тем, что изначально был религиозный контроль за 
образованием, потом антирелигиозная борьба, а после неё хоть религия и 
вернулась, но тотального контроля над жизнью и образованием людей уже не 
предполагалось. Из-за этого люди стали модифицировать свои представления 
самостоятельно. Исследователь делает следующий вывод: «Якщо вважати, що 
віруючий має чітко дотримуватися лише вчення своєї релігійної організації, то 
вірування багатьох українських християн можна назвати еклектичними» [4]. Он 
не видит в этом проблему и отмечает, что процесс религиозного поиска 
является целиком и полностью нормальным. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в современном украинском 
обществе действительно происходит эклектизация религиозных воззрений – 
особенно если учитывать разнообразие их на «рынке» религиозных и 
эзотерических услуг, который довольно широк на данный момент. 

Итак, мы можем утверждать, что хоть украинское общество прошло в своё 
время стремительную политику атеизации, это не вполне способствовало 
секуляризации населения – напротив, непоследовательность политики и 
большое количество неблагоприятных исторических событий привело к тому, 
что религиозная вера людей хоть и несколько угасла, однако не исчезла совсем. 
Если строго следовать выделенным нами характеристикам, то украинское 
общество нельзя назвать постсекулярным. Однако, на наш взгляд, в отношении 
постсоветских государств правильнее использовать другой термин: 



 180

постатеистические общества, которое наиболее точно будет укладываться в 
теорию Ю.Хабермаса, считавшего, что постсекулярными можно считать только 
западные общества. 
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В статье анализируются способы интерпретации проблем современного 
социума и человека в произведениях выдающихся представителей современной 
фантастики Р. Брэдбэри и С. Лема. Для этого автор определила роль и 
значение фантастики как формы осмысления мира, дала развернутый анализ 
основных подходов к осмыслению глобальных проблем, сложившихся в жанре 
социальной и политической фантастики XX века, кратко описала основные 
идеи С. Лема и Р. Брэдбери, определила роль и значение идей писателей для 
понимания современного социума, степень их актуальности на сегодняшний 
день. 

Ключевые слова: фантастика, идеи, социум, наука, человек. 
 

У статті аналізуються способи інтерпретації проблем сучасного соціуму 
і людини в творах видатних представників сучасної фантастики Р.Бредбері 
та С.Лема. Для цього авторка визначила роль і значення фантастики як форми 
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осмислення світу, дала розгорнутий аналіз основних підходів до осмислення 
глобальних проблем, що склалися в жанрі соціальної та політичної 
фантастики XX століття, коротко описала основні ідеї С.Лема і Р.Бредбері, 
визначила роль та значення ідей письменників для розуміння сучасного соціуму, 
ступінь їх актуальності на сьогоднішній день. 

Ключові слова: фантастика, ідеї, соціум, наука, людина. 
 
The article analyzes the ways of interpreting the problems of personality within 

modern society in the works of prominent representatives of contemporary fiction, i.e. 
R. Bredberi and S. Lem. To accomplish this aim, the athor both has defined the role 
and significance of fiction as a form of understanding the world and has given a 
detailed analysis of the main approaches to understanding some global issues 
prevailing in the genre of XXth century social and political fiction; as well as has 
represented a brief summary of Stanislaw Lem’s and R. Bradbury’s main ideas and 
has defined the role and importance of these writers’ ideas for understanding our 
contemporary society, their relevance for today. 

Keywords: fantasy, ideas, society, science, people. 
 

Фантастика – это доведенная до абсурда реальность. 
     Р.Брэдбери 

Слово «фантастика» происходит от греческого слова «φαντασία» 
(«фантазия»). В современной философской энциклопедии слово «фантазия» 
отсутствует, зато есть слово «воображение» – способность представления  
(образования, удержания и произвольного воспроизведения) образа предмета в 
отсутствие самого предмета,  существующего либо реально, либо только в 
представлении. 

К фантазии прибегали во все времена. Как отмечает Е. Брандис, 
«изначальная способность человеческого ума творить фантастические образы 
изучена куда лучше, чем их содержание и глубинный смысл в исторически 
конкретных формах» [1: 101].   

Фантастика с эпитетом «научная» возникает тогда, когда прогресс  науки  
и  техники  стал  в значительной  мере  определять  общественное  сознание. 
Как и любая другая она тяготеет к синтезу научного и художественного 
видения.  

В наши дни лидирует социальная фантастика, исследующая веер 
всевозможных миров, способная одновременно охватить в комплексе большое 
количество взаимодействующих факторов. Новая черта современной 
фантастики – не только широкий охват проблем, но и реалистическая структура 
повествования, отвечающая монументальности замысла – скрупулезно и по 
возможности объективно изобразить воображаемый мир. Назначение 
фантастики, используя возможности языка,  сказать то самое главное, что 
должны знать люди. Размышляя над романами Толкиена, К.Льюис поставил 
вопрос: «Почему в случае, когда нам хочется высказать серьезные соображения 
о сути человеческой природы,  о реальных людях, почему необходимо с этой 
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целью придумывать какую-то фантастическую страну?». Ответил он так: «Для 
Толкиена наша обычная повседневная жизнь имеет героический, даже 
мифичный оттенок…Толкиену достаточно назвать своего персонажа эльфом, 
гномом или хобитом, и все становится понятным. Вымышленные существа 
доступнее и «прозрачней», чем настоящие люди, так проще рассмотреть, то у 
них внутри. А что касается человека в целом, человека как частицы 
мироздания, то разве можно познать его до того времени, пока она не 
предстанет перед нами в образе героя сказки?» [5: 422]. 

В литературе второй половины ХХ века писатель-фантаст рассматривался 
как мыслитель: «Научный фантаст, обладающий, помимо художественного 
таланта, умением масштабно мыслить, способен увидеть весь айсберг, а не 
одну восьмую, находящуюся на поверхности». 

Фантастика в эпоху научно-технической революции стала не столько 
способом ее апологии, сколько корректировки. Чем наука могущественней, тем 
становится очевидным, что, кроме ограничений законодательных, нужны 
моральные регуляторы. Этика есть ключевой пункт современной фантастики. 

Мифы и фантастика вовсе не уводят нас от реальности, наоборот,  с их 
помощью мы открываем ее для себя заново.Писатели-фантасты, мыслители, 
гуманисты Рэй Брэдбери и Станислав Лем исходили из того, что фантастика 
должна иметь максимальную познавательную и социальную ценность, а не 
являться бегством от действительности. Именно поэтому их произведения  
служат прекрасным орудием анализа социальной действительности, а также 
способом предвидеть будущее. Для понимания их идей мы также должны 
учитывать, что их воображение волновала гипотеза о том, что мы не одни во 
Вселенной. Расцвет их творчества пришелся на исторический период, 
известный как научно-техническая революция. Мощный прорыв в области 
науки и техники вооружает человека  новым  инструментарием  для  
осмысления процессов  бытия  и  своего  места  в  мире,  меняет  ракурс зрения 
на происходящее и природу человека. Вместе с тем, ускоряет  формирование  
настороженно-скептического отношения к достижениям научно-технического 
прогресса. Они  не  всегда  воспринимаются  как  неизбежный катализатор  
улучшения  общественных  отношений, ведущих  к  появлению  человека  
нового  типа – более совершенного  как  духовно,  так  и  физически.   
Я нахожу в произведениях Брэдбэри и Лема стремление ответить на вопросы: 
Приведет ли жизнь в этой реальности к изменению основных 
антропологических констант? Удастся ли в новой реальности найти (сохранить) 
такие отношения с миром, в которых предметное бытие не было бы для 
человека главным и определяющим?  

Показателен в этом отношении роман Брэдбери  «451 градус  по  
Фаренгейту» (1953) – модель  возможного  будущего  человечества.  Это  
социум, сошедший  со  страниц «Процесса»  Кафки,  где  каждый следит за 
всеми и все следят друг за другом. Брэдбери не датирует время действия.  
Однако размышления одного из его героев о некогда большой популярности 
Шекспира, об умении  людей  читать,  говорить  и  думать  до  становления 
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общества массовой культуры, что имело место лет 500 тому назад,  позволяет  
предполагать,  что  перед  нами смоделированная  концепция  возможного  
далекого будущего. Это высокотехничное будущее, еще один остров  на  
планете,  населенной  одинаковыми  во  всех проявлениях  людьми.  Главный  
герой Монтэг   – один  из  немногих,  кто совершил путь от «не я» к «я», что и 
отражается в сюжете романа.  В  обществе  далекого  будущего  Монтэг 
принадлежит  к  привилегированной  касте  пожарников. Пожарники  будущего 
сами сжигают книги, которые мешают «счастливому» обществу оставаться 
одинаковым [2: 12].   Однажды  Монтэг  примыкает  к  тайному обществу тех, 
кто намерен, во что бы то ни стало сохранить культурные сокровища для 
будущих поколений. В городе, где  он  проживает,  есть  люди,  которые  из-за  
боязни  того, что  книги  в  их  привычном,  бумажном  виде  могут  быть 
уничтожены,  заучивают  их  наизусть,  готовые  передать текст «Государства»  
Платона, «Путешествий  Гулливера», «Уолдена» Генри Торо из уст в уста 
будущим поколениям.  «Дисгармоничные  взаимоотношения  государства  и 
отдельной  личности  в  мире,  созданном  Р.  Брэдбери, являются  прямым  
следствием  моделирования  сознания  в бездуховной  атмосфере  
имплантирования  штампов поведения, коммуникации, мышления» [7: 75]. 

Во многих своих произведениях Брэдбери выступает с предупреждением 
зашедшему в тупик поколению людей. Одновременно он всегда дает полезные 
советы, как выбраться из этого тупика. Например, в повести «Канун всех 
святых» (1972), своеобразной сказке для детей, он ставит проблему паралича 
воображения перед страхом смерти. Такая проблема присутствует и в «451 
градус по Фаренгейту». Автор пытался помочь каждому читателю сохранить 
своё воображение под гнётом внешних факторов. Когда люди так или иначе 
сталкиваются с угрозой собственной жизни, становятся жертвами террора, их 
желанием часто становится получение бессмысленной власти и установление 
распорядка для других. 

Брэдбери связывает тоталитарный строй с попыткой отключения 
воображения, обладая которым люди смогут как-то повлиять на этот строй, 
создать угрозу нынешней власти. Роман «451 градус по Фаренгейту» даёт 
яркую картину общества, боящегося смерти, но пытающегося внешне казаться 
счастливым, в котором у людей много различных механизмов и устройств, но 
начисто отсутствует доступ к великим идеям и книгам, способным дать 
возможность мыслить самостоятельно. Когда общество верит, что у него 
получится каким-то образом избежать смерти, на самом деле оно всё больше 
приближается к ней в форме «военного холокоста» и служит злу. Тем не менее, 
работы Брэдбери наполнены оптимизмом и верой в человечество. В его 
произведениях хорошо показаны проблемы, которые людям нужно преодолеть, 
чтобы двигаться в светлое будущее, и этим они и ценны для читателей.  

Квинтэссенцией  футурологических  предсказаний антиутопического  
характера,  соединенных  с использованием  приемов  фантастических  
установок  и структур  становится  роман  польского  писателя С.  Лема 
«Футурологический  конгресс» (1971), фантасмагорическое  произведение  о  
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некой сюрреалистически-виртуальной  реальности,  в  которой человек  как  
биологический  вид,  как homo sapiens уже  не существует.  Вместо  него  в  
нашпигованном технологическими  изобретениями  обществе,  щедро 
удобренном наркотическими веществами, живет некто, не отделяющий  
реальность  от  галлюциногенного  бреда, компьютерную  программу  от  
настоящей  жизни.  Как проницателен был великий фантаст! В его романе как 
будто описана современная молодежная субкультура. Антиутопия остается 
актуальной, она – способ  интеллектуального контроля  над  сложившейся  
ситуацией  в  ее  социально изменившихся реалиях. 

В свое время Лем отказался от «традиционных» форм научной фантастики 
и стал  тем, кем мы его знаем, –  самым авторитетным писателем-фантастом 
второй половине ХХ в., футурологом, автором глубоких научно-
фантастических работ «Солярис», «Эдем», «Возвращение со звезд», 
«Непобедимый», «Глас Господа», а также неожиданных и гротескных 
«Звездных дневников», «Сказок роботов», «Кибериады». Книг, после которых 
научная фантастика – и вообще фантастика – никогда не будет такой, как 
прежде [6]. 

Лем выплеснул в мировую фантастику свой дух темноты и уныния, столь 
чуждый «героической фантастике» довоенного периода. Истории, вышедшие 
из-под его пера, получились страшнее многих пророчеств о ядерном 
апокалипсисе (которые только-только появлялись в фантастике) или о злобных 
пришельцах в боевых треножниках (которые там прочно поселились со времен 
Уэллса). Описание «контакта» с океаном на Солярисе было первым 
предположением о том, что человек, отказавшись от идеи Бога, остается 
случайным и никому не нужным элементом во Вселенной, результатом слепой 
игры стихий. Лем создал Вселенную, в которой человечество играет в 
безвыигрышную игру. 
Когда герои «Соляриса» сталкиваются с собой в попытке познать Океан, они 
находят в собственных глубинах только низменные страсти, преступления, 
фобии. Ничего привлекательного. К человеку Лем, так и не ставший медиком, 
относился беспощадно, по-медицински – как к набору слабостей, болезней, 
пороков, связанных с его «естественностью».  

С.Лем по-новому подошел к проблеме разумной жизни во Вселенной. Он 
занимался этим в то время, когда люди активно осваивали космос. 
«Ноокосмология позволяет нам взглянуть на самих себя как бы в «космическое 
зеркало». Моделируя возможные сценарии прогресса космических 
цивилизаций (включая вопрос о теоретически мыслимых путях разрешения ими 
глобальных проблем), можно получить ценную информацию в отношении 
подобных проблем, стоящих сейчас перед нами – не говоря уже о значении, 
которое мог бы иметь непосредственный контакт с другой ноосферой» [3: 98]. 
Можно выделить следующие моменты: 1) интерес к долгострочным прогнозам 
будущего человечества (футурологии); 2) появление в условиях космической 
эры принципиально нового подхода к нашей цивилизации – рассмотрение ее 
глобальных черт с точки зрения способности осуществлять контакты с 
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внеземными цивилизациями; 3) возникновение глобальных проблем, связанное 
с осознанием того обстоятельства, что ослабление или эффективное 
разрешение многих из них будет в конечном счете связано с выходом 
человечества в космос. Таким образом, можно говорить о социальной 
значимости ноокосмологии. Разработка ее проблем в любом случае окажется 
практически ценной: даже если ни одна внеземная цивилизация обнаружена не 
будет, мы лучше поймем себя.  

Самое любопытное, что роман С.Лема позволяет сделать вывод о том, что 
взгляд в космос и взгляд внутрь человека совпадают. Солярис –  как бы 
всемирный ум. Человек рвется к нему, а Солярису безразлично, существует ли 
такое существо, как человек или нет. Лишь после многочисленных попыток 
человека пробиться к нему Солярис наконец среагировал и стал испытывать 
человека. 

Проблема «человек и космос» –  ключевая в произведениях польского 
писателя. Лем считал, что выход в космос ставит человечество перед 
«зеркалом», в котором оно может увидеть себя, выход в космос позволяет 
найти шкалу для измерения степени зрелости своей цивилизации». 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в произведениях двух 
великих фантастов ХХ в. поставлена проблема природы человека, будущее 
человечества в условиях научно-технического прогресса. Почему столь 
сложные и важные проблемы рассматриваются в формате фантастики? Скорее 
всего, именно эти проблемы обычной прозой не опишешь, нужна «научная» 
проза, фантастическая. 

Фантастика, говорил С.Лем, – это гигантская и могущественная лупа, в 
которую мы рассматриваем тенденции развития – социальные, моральные, 
философские. Ведь сама по себе фантастика «для меня не самоцель, а средство, 
прием для постижения человеческой натуры... конструкция фантастического 
романа позволяет мне лучше понять то, что происходит на земле». Я – реалист 
«в смысле моделирования реальных жизненных проблем» [4: 176]. 

Недаром научную фанстастику называют увеличительным стеклом 
настоящего. 
Фантастика стремится пробудить человеческий разум и веру в то, что 
коллективный человеческий разум преодолеет конфликтные ситуации наших 
дней. Как хорошо сказал Брэдбери, «фантастика учит мыслить, а значит, 
принимать решения, выявлять альтернативы и закладывать основы будущего 
прогресса». 

Хотя им принадлежит также мысль, что изменить человечество 
невозможно. Но они все равно считали необходимым поставить перед 
человечеством зеркало, чтобы оно посмотрело себе прямо в глаза и перестало 
питать иллюзии на свой счет, чтобы, по крайней мере, 
оно самоидентифицировалось. 
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Научная фантастика – это пограничная и недостаточно изученная 
область, в которой тесно переплетаются  наука и духовная культура 
общества, в которой наглядно раскрывается философское, социальное, 
культурологическое, научное, коммуникативное знания. Это область, 
развивающаяся как по законам социума и культуры, так и по законам науки. В 
работе на примере изучения научной фантастики автор рассматривает и 
демонстрирует эти взаимодействия. Объектом исследования в данной работе 
является созданная писателем-фантастом научно-фантастическая 
литература как своеобразная форма существования взаимодействия человека 
с социальной средой (обществом). Предметом исследования являются 
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социально-философские функции научной фантастики как явления социальной 
реальности. 

Ключевые слова: научная фантастика, общество, социальная реальность, 
моделирование, информационное поле. 

 
Наукова фантастика – це прикордонна і недостатньо вивчена область, в 

якій тісно переплітаються наука і духовна культура суспільства, в якій наочно 
розкривається філософське, соціальне, культурологічне, наукове, 
комунікативне знання. Це область, що розвивається як за законами соціуму і 
культури , так і за законами науки. У роботі на прикладі вивчення наукової 
фантастики автор розглядає і демонструє ці взаємодії. Об'єктом 
дослідження в даній роботі є створена письменником–фантастом науково-
фантастична література як своєрідна форма існування взаємодії людини з 
соціальним середовищем (суспільством). Предметом дослідження є соціально – 
філософські функції наукової фантастики як явища соціальної реальності. 

Ключові слова: наукова фантастика, суспільство, соціальна реальність, 
моделювання, інформаційне поле. 

 
Science fiction is a frontier and insufficiently studied sphere in which science 

and spiritual culture of society are closely interwoven and in which philosophical, 
social, cultural, scientific, and communicative knowledge come to light clearly. This 
is a sphere that develops according to the laws of society as well as the laws of 
culture. In this work the author examines and demonstrates these interactions on the 
basis of the study of science fiction. The object of the research is science fiction 
literature created by the science fiction writer as a distinctive form of the interaction 
that exists between a person and social environment (society).The subjects of the 
research are social-philosophical functions of science fiction as the phenomenon of 
social reality. 

Key words: science fiction, society, social reality, simulation, information field. 
 

Научная фантастика является предметом междисциплинарного 
исследования с позиций  философии, социологии, социальной философии. Из 
множества проявлений фантастики объектом изучения в работе выступает 
научно-фантастическая литература, выражающая в единстве всё многообразие 
и противоречия, сущность и содержание социально-философского феномена 
«научная фантастика».  

Цель данной работы: проследить общие и единичные связи научного и 
художественного методов познания. В ходе написания статьи автор опиралась 
на работы авторов, занимавшихся схожей проблематикой: Е.П.Брандиса, 
Б.Невского, В.Г. Новиковой, К.Г.Фрумкина, О.А. Чубинина [3; 4; 5; 6; 8]. 

Научная фантастика возникла и существует как своеобразная форма ответа 
на основные проблемы культуры и философии, в частности: что есть 
окружающий человека мир и что есть мир человека, каким видятся в будущем 
мир человека и сам человек. Научная фантастика представляет собой научную, 
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философскую, культурологическую и социальную ценность, имеет 
значительный научный и социальный статус и является способом 
конструирования социальной реальности.  

Писатели-фантасты, опираясь на своё мировоззрение, проецируют в своём 
творчестве образы чувственного восприятия объективного и субъективного. 
Благодаря своей фантазии они соединяют чувственное восприятие мира с 
рациональным, тем самым конструируя новые социальные реальности с 
особым местом индивида внутри них. «Вариативность человеческого бытия и 
подтолкнула пытливые и незакостеневшие умы некоторых людей, 
непосредственно занимающихся исторической наукой, к мыслям и идеям 
“альтернативности” как отдельных событий, так и всего исторического 
процесса в целом» [4: 45]. 

Научная фантастика берёт на себя роль «ревизора действительности», в 
точках соприкосновения её с философскими идеями, указывая на 
несовершенство мира. Научная фантастика является как бы зеркалом 
социальной реальности.  

Конструируя будущее через призму прошлого и реальность настоящего, 
научная фантастика уже в этом привносит социально-философское содержание. 
Как метод познания социальной реальности, фантастика занимает значительное 
место в науке, философии, литературе. 

По мнению Е.П.Брандиса, в увеличительном стекле фантастики 
отражаются жизненные процессы [2:41]. Трамплином для воображения служит 
действительность, от нее протягиваются нити к будущему. Фантастика вбирает 
в себя человеческий опыт в наивно-сказочном, инженерно-техническом, 
умозрительно-философском и в любом другом преломлении [3: 98].  

Моделируя возможные гармоничные социальные реальности, предлагая 
возможные варианты взаимодействия человека с природой и обществом, 
научная фантастика выполняет важнейшие социальные функции: 
онтологическую – «зеркала социальной реальности», гносеологическую – 
конструирования моделей возможной социальной реальности, 
прогностическую – предвосхищения, предвидения будущего, а также 
когнитивную, информационно-коммуникативную, культурологическую, 
воспитательно-формирующую, гедонистическую, психотерапевтическую 
функции. Так, например, по мнению П. Амнуэля, прогностическая функция 
фантастики сводится к созданию новых идей, разрешающих те или иные 
научно-технические проблемы, в том числе и те, которые еще е поставлены 
современными наукой и техникой или еще не стали предметом интенсивных 
научных исследований и технических разработок [1]. 

Важно отметить, что научная фантастика также выполняет 
мифотворческую функцию. Однако, на сегодняшний день, по словам Т. 
Чернышевой,  «мифотворческая (в плане воспитания обиходного сознания) 
функция научной фантастики оказалась во многом исчерпанной, современная 
мифологическая картина мира в ее основных чертах уже создана, и она, 
очевидно, сохранится в основе своей впредь до получения новой 
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фундаментальной прямой информации, едва ли ее смогут поколебать даже 
открытия каких-то примитивных форм жизни на планетах солнечной системы. 
За последнее время научная фантастика все реже создает новые идеи и 
гипотезы (они, как правило, вырастают сейчас в кабинетах и лабораториях 
ученых) и все чаще обрабатывает, углубляет, психологизирует уже имеющиеся 
«мифологические» сюжеты и ситуации, вроде классического сюжета о 
пришельцах, внеземных цивилизациях и контактах или о полетах с субоветовой 
скоростью» [7]. 

Научная фантастика возникла и существует как своеобразная форма ответа 
на основные проблемы культуры и философии, в частности: что есть 
окружающий человека мир и что есть мир человека, каким видятся в будущем 
мир человека и сам человек. Соединение в современной научной фантастике 
сциентистских, этических и эстетических проблем, делает её социально-
философской и психологической литературой, а также частью глобальной 
информационной системы познания человеком картины мира и общества. 
Множество проблем, идеалов, гипотез, поднимаемых в научной фантастике, 
ещё не вошли в круг научных и общественных интересов, но со временем они 
могут актуализироваться и занять своё достойное место.  

Научная фантастика выполняет в обществе своеобразную функцию 
проверки социальной реальности на её соответствие философским идеям 
истины, добра, красоты, единства, свободы, целесообразности и констатации 
того, что социальная реальность ещё далёка от совершенства. Своими 
художественными методами научная фантастика создаёт образы совершенного 
человека, предлагает варианты трансформации культуры, сохранения и 
преобразования природы [8:110]. 

Научная фантастика как целостное произведение искусства, моделирует 
тот максимум социальной реальности, где актуальная действительность может 
быть упорядочена, усовершенствована и приведена в соответствие с 
категориями социальной гармонии. Взаимодействие науки и научной 
фантастики как самостоятельных и во многом различающихся (по предметам, 
средствам и функциям) форм познавательной и ориентировочной деятельности 
человека и социально-культурных институтов позволяет сформулировать 
трансценденталистскую концепцию их взаимоотношения, которая 
подчёркивает приоритет возможного, фантастического, опережающего 
отражения действительности в процессе познания, зависимость научного 
познания от творческой фантазии и воображения. 

В.Г.Новикова в диссертации «Фантастическая новелла Рэя Брэдбери» 
глубоко исследовала поэтику фантастической новеллы Брэдбери, отнеся ее к 
жанру фэнтези и видя ее своеобразие в «использовании категории 
фантастического как структурообразующего понятия, и бытовой, реальной 
детали, которая выступает в роли тропа, вызывающего комплекс ассоциаций и 
несущего идею о двуединстве мира, где прошлое таит в себе будущее, а смерть 
– возрождение» [5: 213].  
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Ближе всего научная фантастика расположена к философии. Исследование 
генезиса научной фантастики подтверждает предположение, что научные 
теории разных областей знания и их художественная интерпретация связаны 
между собой и развиваются как целостная система с обратными связями, 
образуя единое информационное поле научного знания. 

Каждая идея, теория, входящая в это информационное поле, выступает его 
структурным элементом, ставящим проблемы, выдвигающим гипотезы, 
которые стимулируют появление новых теорий, меняющих конфигурацию 
научных областей и их место в информационном поле. Философские истины, 
гипотезы, появляющиеся на страницах научно-фантастических произведений, 
по своему гносеологическому происхождению и онтологическому статусу, 
стоят не ниже истин частных наук. Научная фантастика есть социально-
философский, исторический феномен, с одной стороны — продукт 
исторического развития культуры социума, а с другой – фактор, влияющий на 
развитие этого социума. 

Выводы. Генезис научной фантастики отражает некие фундаментальные 
потребности человека, в стремлении к реальности и бегстве от неё, в 
осмыслении прошлого и предвидении будущего, а также креативную 
способность человека к порождению и приращению нового знания. Научная 
фантастика есть элемент динамики человеческой цивилизации, так как человек 
удовлетворял свои потребности вначале в мечтах и только потом в результатах 
научно-технического прогресса. 

Научная фантастика есть конструирование фактов и событий, не 
существующих в реальной действительности, но при волевом усилии 
возможных как реальность в будущем. Фантазия и фантастическое наиболее 
полно осуществляются при их социальном функционировании в виде 
художественного произведения, произведения искусства которые воздействуют 
на общество; в свою очередь, общество, воздействует на социальное 
функционирование и реализацию произведений как фактов художественной 
культуры. 
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The article focuses on the role of a doll as an object as well as a reflection of 
human culture and society. The object under review is a phenomenon of automatic 
dolls, which have the most evident influence on people’s mind. The article contains 
an observation of the function of a doll in child’s upbringing. It also exposes the 
problem of interaction of dolls and human beings in modern society. 
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Статья раскрывает роль куклы как объекта, отражающего состояние 
человеческого общества и культуры в целом. Рассматривается феномен 
куклы-автомата, имеющей наибольшее влияние на сознание человека. Статья 
содержит анализ функций куклы в детском воспитании. Также исследуется 
проблема взаимодействия куклы и человека в современном обществе. 

Ключевые слова: история кукол, куклы в культуре, технократическое 
общество, становление личности, антропоморфизм, кукла и человек. 

 
 Стаття розкриває роль ляльки як об’єкта, що є відображенням стану 

людського суспільства та культури в цілому. Розглядається феномен 
автоматичної ляльки, яка має найбільшу здатність впливати на свідомість 
людини. Стаття містить аналіз функцій ляльки в дитячому вихованні. Також 
досліджується проблема взаємодії ляльки та людини в сучасному суспільстві 

Ключові слова: історія ляльки, ляльки в культурі, технократичне 
суспільство, формування особистості, антропоморфізм, лялька та людина. 
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Each product of culture accumulates in itself the senses of this culture, reflects 

its state and provides the way to see the tendencies of the future progress of culture 
and society. The main ideas, theories and the general public mood influence the 
results of intellectual and creative activity of the person directly or indirectly. It 
should be mentioned, that this influence becomes apparent in industrial field as well. 
In this context we would like to draw attention to the phenomenon of a doll, which 
exists as an object of industrial production, a part of everyday life and a work of art. 
Doll unites these important spheres of human activity.  

We will make an attempt to elucidate the controversial relationship between the 
person and the doll in modern socio-cultural environment. 

The topicality of such a research is beyond any doubt. In spite of substantial 
changes, doll still occupies an important place in human culture. We can state with 
confidence, that by its understanding we can understand the mankind, previous 
epochs and modern situation. 

If we consider doll in philosophical and psychological aspects, we should raise a 
question about anthropomorphism in art. A man always attributed human qualities to 
inanimate objects and treated them with great esteem. People always tried to find 
some support of a supreme force in their life. They strongly believed that when the 
idea or the project of a human being appeared, this force created a man. That’s why a 
man made an attempt to repeat the process of creation of the world and to make a 
doll, which became the copy of a human being. From that time the outward and 
spiritual connection between a man and a doll is indestructible. A doll became a 
receptacle of human characters, values, fears, ideals. But a man decides to go further 
and ventures to animate a doll, to make it moving, talking and even thinking like 
modern robots. These automata were invented in Ancient Egypt and Greece. They 
were operated by ancient priests and served the rulers. We are given a number of 
evidences of making moving dolls: in Odyssey we read about the moving dogs of 
Hephaestus, about the flying dove of a Greek mathematician Archýtas. But what’s 
the most important – we know about androids with moving heads and limbs, which 
were used to frighten, to amaze, to fascinate and to transmit the will of gods.  

In the Middle Ages, dolls represented religious scenes and consolidated 
common people in their belief in God, so that they extended the power of the official 
Church. At the same time the puppet theatre became widespread and preserved the 
human theatre from oblivion [5: 381]. The puppet, on close inspection, doesn’t 
appear very similar to a human being. But when we enjoy a puppet show in the 
theatre, we are seated at a certain distance from the stage. The puppet’s absolute size 
is ignored, and its total appearance, including hand and eye movements, is close to 
that of a human being. So we might feel a high level of affinity for the puppet. This 
question was raised by a famous Japanese robots researcher Masahiro Mori [3: 98].  

Now mention should be made of automatic dolls from Renaissance to the XIX 
century. These were works of art of high quality and they were so skillfully made that 
were preserve them till our days. The most known are “The Lutenist Girl”, “The 
Scribe”, “The Artist” made by such prominent masters as Turriano, Vaucanson, 
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Demoulin. These sophisticated objects were made on the base of clock mechanism. 
They showed good taste and wealth of their owners and served a great entertainment 
to the court. The historical documents had preserved the information that after the 
death of Russian emperor Peter I, his wife Catherine I ordered to make a so-called 
“Wax person” – a mechanical doll, which was an exact copy of her deceased 
husband. This is one of those numerous facts, which prove the following: no matter 
how the doll moved from the sphere of religious cult to the sphere of art, it didn’t lose 
a strong spiritual connection with soul of human being.  

The XX century saw to the new technical forms and industrial development. In 
this situation a man became a hostage of this progress. He was surrounded by 
technical novelties which lead to substantial changes into his consciousness and is 
doomed to lose his identity [4: 57]. Philosophers were the first who raised the alarm; 
among them we can mention Jean Baudrillard, Roland Barthes and above-mentioned 
Masahiro Mori. They were able to predict the tendencies of social development 
taking into consideration the relationship between a man and a doll. It was 
Baudrillard who spoke about the danger of technical perfection. The artificial world 
becomes more natural than the human one. He retells the story of an illusionist, who 
made a great automatic doll for his performance. But the spectators couldn’t discern 
he difference between a man and his doll, so this illusionist decided to play the role of 
a doll himself. He made his own movements awkward in order to let a doll look like a 
real human being [1: 63].  This is a diagnosis of our modern society, where the 
artificial world of objects and things excels the human world in perfection. We can 
hear today about some theatres where living actors are replaced by perfectly made 
robots. The human actors take part in the performance as doubles, or reserve actors. 
On the whole, the man himself becomes an abstraction, an uncertain thing.  

According to Masahiro Mori, the fear generated by a doll in some people’s 
consciousness derives from anthropomorphism of a doll, when it looks like a living 
person, but also has some vague differences from a man. He called this effect “the 
uncanny valley” [3: 99]. That’s why our mind is confused when trying to understand 
whether we are dealing with a man or an inanimate figure. 

All this leads to predictable results: a man can be replaced by a doll, he becomes 
a double of the doll and takes the risk of losing his self-identity. A child often 
becomes a copy of a doll (in case of children who try to look like their dolls), which 
forms children’s world.  A doll generates an individual and social identity of children. 
Dolls can’t be replaced either by animals’ figures or by electronic games, because 
they connect the world of children with that of adults. A doll assists the process of 
socialization, represents future social roles to a child, helps him to understand his 
own position in the world (for example, it enculturates the female child as a future 
mother) [2: 102]. On the other hand, adults imposed on a child the system of social 
relationships and situations – family, school, war etc. So, the child has no possibility 
to be a creator, but must consume finished toys.  

From the beginning a doll was a part of a sacral cult, and then it was an 
instrument of influence on people’s consciousness. After that, a doll was mostly used 
for educational purposes, and it still remains the centre of child’s world.  Nowadays 
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we can see an increasing interest to the doll art, but at the same time the best items 
move to the sphere of art, while the most low-grade dolls stay in the sphere of 
children’s education because of their mass production. High-quality artistic dolls 
should be brought back to children’s world. Children also should create dolls by 
themselves, so that in future they may become not only consumers, but creators with 
active life position.  

We can state with confidence that a doll is not a simple toy or a statue; it is an 
anthropomorphic object, which has some outward and inward qualities of human 
being. The relationship between a man and a doll are not static, but interactive. A doll 
is a specific symbol of a man, and interpretation of this sign enables deep insight into 
the text of human culture. 

The influence of a doll on children’s consciousness is conspicuous not only in a 
particular case, but also in connection with the development of human culture and 
society.  

A doll is а great and precious result of human creativity. It helps us to penetrate 
into the consciousness of people of previous epochs and understand some tendencies 
of the development of modern human society. But a man shouldn’t overstep the 
bounds and mustn’t let a doll be more realistic than a human being. A man and a doll 
should occupy appropriate places and can’t be interchangeable. Otherwise a man 
becomes a copy himself and remains a double of a doll. A doll has always been only 
a shadow of a human being and it is important to preserve a subtle border between 
the world of people and the world of dolls.   

 
REFERENCES 

1.Baudrillard J. System of objects / Jean Baudrillard. – Paris: Gallimard, 1968. – 218 
p. 
2.Barthes R. Mythologies / Roland Barthes. – N ew York: Hill and Wang, 1972. – 
158 p. 
3.Mori M. The uncanny valley / Masahiro Mori. – Robotics & Automation Magazine. 
– 1998. – № 19 (2). – P.98 – 100. 
4. Ferguson S. The Children’s Culture Industry and Globalization: Shifts in the 
Commodity Character of Toys / Susan Ferguson // Materials of International 
Symposium “Transformation of the Cultural and Media Industries. – New York, 
2006. – Pp. 57 – 58. 
5.Ancient Dolls and Toys Tell Whole History of Race // The science News-Letter. –– 
№ 454. – 1929. – Pp.380 – 381. 
6.Speaight G. The History of the English Puppet Theatre / George Speaight. – New 
York, 1990. – 366 p. 
 

Рекомендовано до друку науковими керівниками д.філос.н., проф. Л.І. 
Богатою; к.ф.н., доц. О.Я. Присяжнюк 
Стаття надійшла до редакції 10.03.2014 

 
 
 



 196

УДК 130.2:008 
THE POSTMODERN OR THE DARK SIDE OF MODERN 

 
A.А. Bobkova 

a 4th year student, Faculty of Philosophy, Cultural studies Department 
I.I. Mechnikov Odessa National University 

Tel. +38063-053-58-57; email:litmissun@gmail.com 
 

This article is one of the attempts to answer the question: what is 
postmodernism and how should we understand it? Based on the researches of the 
great Western thinkers Ihab Hassan and Jurgen Habermas, this article represents the 
hypothesis about inwardness and interrelation between postmodern and modern. 

Key words: postmodern, reappearing, modern, “word-building nest”, 
hypothesis. 

 
Эта статья представляет собой попытку ответить на вопрос: что 

такое постмодернизм и как его следует понимать. Основой для ее написания 
стали работы европейского философа Юргена Хабермаса и американского 
мыслителя Ихаба Хассана, в которых они раскрывают свои взгляды 
относительно исследуемого понятия. В свою очередь, в статье выдвигается 
гипотеза о сущности взаимоотношений между постмодерном и модерном. 

Ключевые слова: постмодерн, постмодернизм, модернизм, гипотеза, 
словообразовательное гнездо. 

 
Ця стаття являє собою спробу відповісти на питання: що таке 

постмодернізм і як його слід розуміти. Основою для її написання стали роботи 
європейського філософа Юргена Габермаса та американського мислителя 
Іхаба Хассана, в яких вони розкривають свої погляди щодо досліджуваного 
поняття. У свою чергу, в статті висувається гіпотеза про сутність взаємин 
між постмодерном і модерном. 

Ключові слова: постмодерн, постмодернізм, модернізм, гіпотеза, 
словотвірне гніздо. 
 

It became quite popular to call the era which we’re living in 
postmodernistique.We observed the processes of globalization, accompanied by loss 
of control over the flow of information, people, goods closely linked to the 
postmodern turn [6]. Among the issues with which a person turns to the world, there 
are special issues, such are quite “childrenish”. “What is postmodernism?” – isn’t it 
an issue of the category of children's attempts to understand the world around us? 

In the views of the famous Russian philosopher D.I.Dubrovskiy phenomenon of 
postmodernism is introduced with such terms as irrationalism, absurd, paradoxical [2: 
47]. Characteristic features of the postmodern ideology called skepticism, relativism, 
nihilistic tendencies, calls for a total deconstruction of the subject and historical 
traditions of Western culture, which in philosophical discourse “are camouflaged 
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with minded of  Glitter, metaphors, analytical delights slogans of the struggle for “the 
right to be themselves”. 

This point of view is quite outdated, but lots of nowadays thinkers still hold the 
same one. This is enough motivation to seek new theories that would shed a light on 
the situation of postmodernism today and how it can be studied. 
The studyings of postmodern situation stretched for more than sixty years, and they 
reveal the following point [4: 345]. 

Firstly, the term postmodern which occurred in the first third of the twentieth 
century is firmly entrenched in the modern intellectual space. Secondly, there are 
fairly clear division of terms – postomodern and postmodernism do far. 
Postmodernism is a broader concept, which is fixing processes occurring not only in 
art but also in different cultural spheres, first of all – in the socio-political, economic 
[5: 40-53; 6]. In respect of the term postmodernism, it is used to describe the relevant 
processes in the field of art. Thirdly, the doubtless result of postmodernism 
researches is his clear separation from avant-garde phenomena, post-avangard which 
is mating first of all with the phenomenon of modernity [5: 47; 6]. 

Fourthly, the study of postmodernism and postmodernity in a certain way 
distanced themselves from the post-structuralist tradition of reteaching in the 
philosophy associated with the work of Michel Foucault, Zh.Deleza, F.Grattari, 
Zh.F.Liotara, Zh.Bodriyyara, Derrida and many other philosophers. 

Fifthly, postmodernism is exibited the most brightly in development of mass 
culture uplifting the absurdity with all its manifistations and different kinds of 
vulgarisms. 
However all of this, surely positive results of researches didn’t solve the most 
important problem about postmodernism: what the adequate definition of 
postmodernism? 
Hereat the annex “post” became quite popular procreating such terms as posthuman, 
postphilosophy, postsecularism, postcolonialism and the other ones which was made 
the same way [3: 175].  

Indeed that’s the reason why in the prevailing situation, it becomes necessary to 
hypothesize in various ways, the consideration of which would make progress in the 
understanding of post-modern. Conjecture is a very effective tool of noesis. 
Hypotheses, their subsequent impugnment or evidence give an appreciable contribute 
to the accumulation of knowledge about the world [1: 47]. That’s why we propose a 
hypothesis that allows closer to understanding the nature of the phenomenon of 
postmodern. 
The American researcher Ihab Hassan’s views on peculiarity of postmodernism 
formation as a term and condition had been examined and we found that post-
modernism, in general, is a phenomenon aimed at deconstruction, splitting, re-
formation of cultural systems, social values, perceptions, relationships, which are 
forming this reality.I. Hassan attempts to discover the essence of postmodernism with 
a so-called “word-building nests”, which collected the terms and concepts that can 
describe and characterize the peculiar postmodern phenomenon. Immanence and 
indeterminacy are the main and most characteristic features of the postmodern by 
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Hassan [6]. The “word-building” nest characterizes postmodern phenomenon by 
representation the most frequent terms such as deconstruction, dekreativnost, decay, 
disfunction, disappearance, de-identification, demystification, detotalization, 
delegitimization, textuality, network, technology, and consumerism. Virtually all 
marked terms are related to the destruction of certain norms, structures, forms. 

At the same time postmodern is characterized by an inextricable link with 
modernity, which, according to the views of another prominent philosopher – Jurgen 
Habermas, is repeated many times in the history of cultural renewal. Hassan also 
expressed the view on post-modernism as on  phenomenon which is inevitably 
coming back over the years and can be seen more and more bursts of post-
modernism. Such statements make us think that presumably postmodernism is a 
distinctnetive sequel or supplement of modernism which appear during the 
assimilation of next burst of modernization impulse. Postmodern forms, develops and 
ecxhersitates as fullsome critical reflection of modernism. Modern stimulates the 
emergence of a new vision, perception, conceptualization, and self-reflection on 
which are formed distortion, fragmentation, dissent which arising as a reaction to the 
new order given by modernity. Postmodern responses to processes of modernization 
can occur either sequentially (in time), or parallel, fueled by various factors: socio-
political conditions, the rate and extent of modernization, intellectual power pulse, 
which concluded in the next turn of modernity. I.Hassan noticed that the main feature 
of the postmodern is abnormalcy, unconventionalcy [6]. Taking this fact we can 
conclude that postmodern appears as a peculiar antithesis to modernity and the 
hypothesis, which is offered to the next consideration is follow: postmodernism is a 
natural part of modernity, which is  inseparable from it. Any impetus of the 
modernization accompanied with a corresponding pulse of postmodern 
deconstruction. Modernism and postmodernism are complementing and conditioning 
each other. 

The basis for the formulation of such hypotheses are ideas about order and 
chaos, which are characteristically for understanding the processes of development of 
complex systems. Ideas of order and chaos have been evolved primarily by I.I. 
Prigogine and his followers. According to this concept, the development of any 
complex system needs the  rise of chaos for the emergence of a new order. Order and 
chaos are inextricably linked.  system must enter into a state of chaos for the 
emergence of a new order. And if so, the  increase of the chaos need to be done for 
any upgrades, aimed at establishing a new order. And that is might be possible with 
the postmodern deconstruction. And if the modern era are repeated in historical 
culture (according to J. Habermas), then bursts postmodern also have some feature 
repeated [6]. And the more is the processes of modernization, the stronger should be 
the appropriate response from the postmodern. 

I.Hassan notes that postmodern manifestations are found only in high-tech 
society controlled by media. Summarizing, we can say that such a thesis is 
coordinated with the represented hypothesis, because societies the degree of 
rationalization and order become the highest exactly in high-tech, and it requires the 
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adequate compensation degree of disorder, which is carried out by the manifestations 
of postmodernism which delete the universally accepted norms. 
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The self-organization component of consolidation process is based to a greater 

extent not on intelligence, but on feelings. On its basis, it is no rational logic and 
principle of excluded middle, but the ambivalent logic, aimed at myth and poetic 
consciousness. Unifying mythological symbols and rituals, holidays cover those 
communities which are consolidated on a self-organization basis. It is necessary to 
emphasize that political technologies are the way to generalize mythology which, in 
its turn, includes social environment of city holiday stored in the depths of historical 
memory and collective unconsciousness. This is especially important for 
multicultural cities such as Odessa. Its regional festival “Yumorina” celebrated its 
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40th anniversary in 2013. It is known in many parts of Europe and non-European 
countries. We will present its phenomenology in carnival. 

Key words: holidays, regional consolidation, national myth, self-organization, 
multiculturalism.  

 
В статье позиционируется индивидуальный мультикультурализм как 

основа культурного выбора, свободы и авторства, реализуемых на Одесской 
Юморине. Этот праздник является способом региональной консолидации в 
мультикультурном городе Одессе. Показаны возможности самоорганизации 
членов мультикультурного сообщества на примере общегородского праздника. 
Представлена мифология и символика Юморины, созданная несколькими 
поколениями одесситов, в том числе за рубежом.  

Ключевые слова: праздник, региональная консолидация, национальный 
миф, самоорганизация, мультикультурализм. 

 
У статті позиціонується індивідуальний мультикультуралізм як основа 

культурного вибору, свободи і авторства, реалізований в одеській Гуморині. Це 
свято є способом регіональної консолідації мультикультурного міста Одеси. 
Показано можливості самоорганізації членів мультикультурного 
співтовариства на прикладі загальноміського свята. Представлена міфологія і 
символіка Гуморини, створена кількома поколіннями одеситів, в тому числі 
тих, хто знаходиться за кордоном. 

Ключові слова: свято, регіональна консолідація, національний міф, 
самоорганізація, мультикультуралізм. 
 

The object of the research is a holiday as a way to regional consolidation in a 
multicultural city. The aim of the article is to show the possibility of self-organization 
of a multicultural community on the citywide celebration example.  

To approach this aim we were to fulfill the following tasks: 1) to give a 
theoretical basis for the multiculturalism as a regional self-organization; 2) to model 
the consolidation of a multi-ethnic society based on ethnic and cultural myth-
creativity; 3) to position the individual multiculturalism as the basis of cultural 
choice, freedom and authorship implemented in Odessa Holiday Yumorina; 4) to 
present the mythology and symbolism of the Odessa Holiday Yumorina. 

Introduction. The major principle to formalize value orientation of national idea 
consists in taking into account interests of all social classes and all ethnic 
communities which inhabit Ukraine and, consequently, in covering all areas of 
economic, intellectual and spiritual life of the society [2: 78]. Thus, there is a 
necessity to introduce such ideology which would create a possibility to form new 
structures of consciousness and new mentality of the nation within its national-
cultural unity and spiritual sovereignty. In this regard, there is a question of relevance 
of multiculturalism policy in the course of regional consolidation. 

According to professor Bevzenko, there are two mechanisms within social 
cohesion structure [3: 40-42]. They are: organization and self-organization. The basis 
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of organizational consolidation consists in a person’s ability to rational, analytical 
thinking and purposeful actions. The self-organization component of consolidation 
process is based to a greater extent not on intelligence, but on feelings. The self-
organization approach not only impulses at consolidation intentions, but also co-
operates with different variants of possible movements which are available in a social 
system and imposed by social technologists. The more unstable and unstructured is a 
social space, the greater weight self-organization components gain in the process of 
social consolidation. 

Unifying mythological symbols, rituals cover those communities which are 
consolidated on a self-organization basis. It means, in particular, that politicians 
should create one common myth which would unite all above-mentioned regional 
communities. 

The postmodernity project of modern multicultural reality creates the individual 
multiculturalism phenomenon. The individual multiculturalism – is the persons’ 
ability in existence process to create new values and meanings at the crossroads of 
different cultures and history periods. Thus, the cultural differences are indicated by 
the personality during self-construction in the intercultural relations space. In this 
sense, we emphasize the ecological construction of personality through a synthesis of 
different cultures elements, because this process is based on a cultural choice, 
freedom and authorship. Persons’ ability to carry out the previous line between the 
personal “I”, his/her cultural identity and the Other, is a precondition of the individual 
multiculturalism because they are updated intra-and inter-personal interaction of “I” 
and “Other” (a representative of another culture) space. 

We position the individual multiculturalism which implemented in Odessa 
Holiday Yumorina as the basis of cultural choice, freedom and authorship. First 
Odessa Holiday Yumorina was held on the 1st of April, 1973. Its initiator was the 
Odessa Club of the Funny and Inventive. The club invented the emblem of the 
holiday – a seaman, who both reflects the port city spirit, and is associated with the 
hero of the famous song, Kostya the seaman. This character, with his companion 
fisherwoman Sonia, expresses the basic qualities of Odessa citizens: bright 
personality, good sense of humor, artistry, diligence, pushfulness, and lyricism. 
Appeal to Odessa mythology from the founders of Odessa Holiday Yumorina is of no 
coincidence and is efficient as it “entrenches” Odessa holiday tradition in a 
multicultural city [1: 47].  

This is confirmed by the annual (from 1996 till now) ritual of opening a new 
sculpture in the Garden of Literature Museum dedicated to the significant figures 
who contributed to the development of Odessa mentality that turned into myths. A 
year before, a sculpture garden was complemented by the figure of the legendary 
bard Vladimir Vysotsky, who gives a symbolic “heart made with gold” to the 
viewers. In 2011, the garden was decorated with the monument “Odessa School”, 
dedicated to the twentieth century Odessa writers, in which they are depicted in the 
form of angels. Last year, on the 40th anniversary of Humorina, the sculpture called 
“Silver Age”, made in the Egyptian style, was erected. Russian poets Anna 
Akhmatova and Marina Tsvetaeva are depicted in ancient Egyptian style. It should be 
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mentioned that they, like Vladimir Vysotsky, were not the residents of Odessa, but 
thanks to this ritual, they became attached to the city spirit. 

Particularly significant is the sculpture “Odessa-mama”, opened in 2000. This 
monument symbolizes the relationship among Odessa residents. The idea was made 
by writer M. Zhvanetskiy, who argued that the city was based on four pillars: trade, 
fleet, medicine, and art. The sculptor Alexander Knyazik placed three of them at the 
feet of Odessa-mother, and the fourth presented in the form of a cap, which swells up 
like sails. “Bronze Odessa” pressed favorites to her chest: Devolan, Richelieu, 
Vorontsov, Deribas, and Langeron. These outstanding individuals were at the origin 
of Odessa as a city open to contacts with the world, integrating innovative ideas into 
its space and creating its own unique flavor at the intersection of different cultures. 

It is necessary to note that Odessa is an example of the city where 
multiculturalism ideas were realized much earlier than it became important for 
Western Europe. This was possible thanks to its mythology as the product of regional 
self-organization. A striking manifestation of this is Humorina, which runs with 
carnival procession, a concert at the stadium, a parade of old cars, concerts of pop 
stars, cartoonists, and comic pictures contests, showing comedy films, street amateur 
concerts, and all kinds of competitions. In this carnival space, representatives of 
different ethnic groups, religions, and generations united by love to Odessa, 
cooperate [4: 208]. 

The pronounced patriotism has made residents of Odessa popular not only in 
post Soviet space, but also around the world. It is indicative that in 1976 during 
Humorina thousands of visitors from around the world came to Odessa. The 
authorities were unable to cope with the spontaneous enthusiasm of the masses and, 
fearing the scale of the holiday, banned “Humorina”; its revival took place only in 
1987. For ten years, the holiday spirit was manifested locally: at Odessa Institutes, 
schools, in clubs where the Club of the Funny and Inventive took place and at 
comedians’ contests. 

Yumorina is a way to formalize and consolidate Odessa identity. Among 
researchers of Odessa language, mentality, mythology, tradition, there is a perception 
that Odessa population is a sub-ethnic group on the territory of Ukraine. It is 
recognized by people in other regions of the country. People from Odessa are not 
confused with anyone. They have a special charisma to which they attach with 
pleasure the residents of western, central, or eastern Ukraine, and even 
representatives from other countries. 

In many cases, this image was built on the Odessa mythology reflected in jokes, 
songs, narratives, and biographies of Odessa prominent citizens. Going back to the 
ritual of the annual opening of the new Odessa Humorina monument, we emphasize 
that they are speaking names, reflecting the Odessa myth with its metaphors, 
symbols, and rituals [5: 123]. There are few names of the main sculptures: 
“Rabinovich, the hero of the Odessa jokes”, “The antelope Gnu”, “The monument to 
the Future genius”, “Sasha – the musician”, “Jeans Duke”, “Green Van”, “Odessa-
Mama” , “Misha from Odessa”, “Barges full of mullet”, “The monument to the 
unknown reader”, monument to Ilya Ilf and Yevgeny Petrov. 
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It should be noted that the myth of Odessa intensively developed in the works of 
Odessa writers who glorified their city, that is, Odessa folklore found its literary 
refraction. This fact was as important as the foundation of the city for Odessa 
residents; this is evidenced by an ironic copy of an monument to Catherine II in the 
Garden of Odessa Literary Museum. Instead of the swords in the hands of Odessa 
founders, i.e. Potemkin, Deribas, Devolan and Zubov – are books of famous Odessa 
writers. The very same Empress is studying Ukrainian – Russian dictionary. The 
monument is called “To Odessa reader”. 

The continuation of this theme is the sculpture “Odessa School”, dedicated to 
the galaxy of writers and poets of the 20s of the XXth century – the founders of the 
literary school of Odessa: E. Bagritsky, V. Inber, I. Babel, S. Kirsanov, Y. Olesha and 
V. Kataev. The fate of each of them was in their own tragic. After many decades, 
they have returned to their city of its “guardian angels” [1: 46]. 

The fortieth anniversary of Yumorina was also celebrated in Odessa families; 
currently three generations were included in this consolidating holiday. The 
population of Odessa is changing its demographic characteristics. Many were in 
exile, but on Yumorina holiday they came back to their native city. Significant is the 
appearance of World Odessa Club in the 1990s, a social organization, designed to 
combine all those, who like Odessa regardless of the place of residence, age, national 
origin or political persuasion and those who feel themselves Odessa residents, and 
who would like to participate in the revival of the city. 

Natives of the Odessa settled in many countries of the world but continued 
informal links with Odessa and their former countrymen. The structure of the World 
Odessa Club and its Presidential Council includes people who make up intellectual 
and spiritual elite of Odessa: scientists, musicians, artists, actors, writers, historians, 
industrialists, bankers, lawyers, and doctors. The club is open to all who live 
anywhere in the world now. Odessa Diasporas referred to as “virtual” members of the 
Club. The club was created to communicate, share news, to help in the preservation 
of Odessa historical and cultural heritage, to support those talented young people who 
are able to carry on the traditions of creative, commercial, and industrial spheres of 
Odessa life. The club publishes the newspaper “Odessa World News”, and since 1997 
– a monthly comic magazine “The Fountain”, and since 2000s the club has being 
publishing literary almanac “Deribasivska – Rishelyevskaya”. 

Thus, under the Odessa Humorina example it was demonstrated specificity of 
individual multiculturalism as the implementation of cultural choice, freedom and 
authorship. Remarkable is the phrase uttered by M. Zhvanetskij, the chairman of the 
World Odessa Club: “... the Jews, Russians, Ukrainians, Greeks, Moldavians! What 
do you have else besides Odessa? Especially in your souls? She is your Mom”.The 
ethnicity problem, the issue of confessionalism, locality, and regionality in Yumorina 
content is solved in its symbolism, the ceremony processions, ritual of opening the 
sculptures as a way to place value and semantic accents in the tradition and the future 
of this multicultural city. 

Conclusions. Odessa Yumorina demonstrates the capabilities of self-organizing 
multicultural community on the example of a citywide celebration. The consolidation 
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of a multicultural society has led to the emergence of Odessa myth. The main 
components of this myth are the myths of kinship, love, humor, talent, honesty, 
freedom and enterprise. Odessa people translate this mythology by positioning 
individual multiculturalism not only to other regions of the country, but also to those 
countries where there are significant Odessa Diasporas. Thus, Odessa with its 
holidays and myths may be the object of the study and borrowing positive 
experiences of cultural globalization. 
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Целью статьи является анализ концепции личности в философии Н. 

Аббаньяно. Автор отмечает, что эта тема очень актуальна, ведь состояние 
современного человека с его утратой подлинного бытия и ценностных 
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ориентиров требует обращения философской мысли к экзистенциальным 
измерениям бытия, а значит и к экзистенциальной философии. В статье 
подробно рассматривается концепция итальянских экзистенциалистов. Автор 
приходит к выводу, что в позитивном экзистенциализме представление о 
существовании человека носит такой же ситуационно-релятивный характер, 
как и в концепциях представителей негативного экзистенциализма. Также, 
хоть позитивный экзистенциализм и предпринял попытку реформировать 
негативный контекст философии существования, ему всё же не удалось 
полностью преодолеть трагическое мировосприятие классического 
экзистенциализма. 

Ключевые слова: личность, экзистенциализм, существование, бытие, 
ответственность, заброшенность, выбор, возможность, судьба. 

 
Метою статті є аналіз концепції особистості у філософії Н. Аббаньяно. 

Автор зазначає, що ця тема дуже актуальна, адже стан сучасної людини з 
його втратою справжнього буття та ціннісних орієнтирів вимагає звернення 
філософської думки до екзистенційних вимірів буття, а тому і до 
екзистенційної філософії. У статті докладно розглядається концепція 
італійських екзистенціалістів. Автор робить висновок, що в позитивному 
екзистенціалізмі уявлення про існування людини носить такий самий 
ситуаційно-релятивний характер, як і в концепціях представників негативного 
екзистенціалізму. Також, хоч позитивний екзистенціалізм і зробив спробу 
реформувати негативний контекст філософії існування, йому все ж не вдалося 
повністю подолати трагічне світосприйняття класичного екзистенціалізму. 

Ключові слова: особистість, екзистенціалізм, екзистенція, буття, 
відповідальність, покинутість, вибір, можливість, доля. 

 
The purpose of the article is to analyze the concept of personality in philosophy 

of N.Abbagnano. The author notes that this theme is very topical, because the state of 
a contemporary person as to his true being and the loss of values requires the appeal 
of philosophical thought to the existential dimension of being, i.e. to existential 
philosophy. The author reveals in details the concept which was created by Italian 
existentialists. The author comes to the conclusion that in the positive existentialism 
the idea of the existence of man has the same relative character, as in the concepts of 
negative representatives of existentialism. Also, even though the positive 
existentialism has attempted to reform the negative context of existential philosophy, 
yet it hasn’t fully overcome the tragic worldview of classical existentialism. 

Key words: personality, existentialism, existence, being, responsibility, 
abandonment, choice, possibility, fate. 
 

The purpose of the study is to analyze the concept of personality in philosophy 
of N.Abbagnano. To accomplish this aim we had to fulfill the following tasks: to 
describe the characteristics of existentialism as a way of thinking and philosophical 
doctrine; to explore the views of representatives of the “negative existentialism” 
about a man; to analyze the interpretation of existence in N.Abbagnano’s philosophy 
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and to explore the interpretation of freedom as a possibility of making a choice 
according to N.Abbagnano’s concept. 

From our point of view, this theme is very topical, because the state of modern 
man to his true being and the loss of values requires the appeal of philosophical 
thought to the existential dimension of being, so to existential philosophy. Thus, 
existentialism has got not only historical and philosophical significance: its 
representatives raised the question about the nature of human existence and 
authenticity in the most radical form [6: 105]. 

Talking about cultural causes of existentialism, it is necessary to emphasize that 
the “philosophy of existence” – is not so much a monolithic philosophical trend 
having its own set of methods and rational systems, but rather a reaction to those 
changes that took place in Europe in the first half of the twentieth century, it is not 
only a statement of the crisis of classical rationality or an indication of the impasse of 
European society, but also a search for a way out of this critical situation [5: 199]. 

Despite the diversity of variations of existential philosophy, its religious and 
secular forms, it makes sense to pay attention to another concept that has made some 
contribution to the development of existential anthropological themes that is named 
“positive existentialism”. The author of this concept is an Italian philosopher Nicola 
Abbagnano (1901–1990). The themes that he proposed (problems of personality, the 
existence, freedom and responsibility etc.) remain relevant to the people at the 
present stage of human society development. 

First of all, it should be said what positive existentialists didn’t like about 
classical philosophical heritage: 1) the desire of the rationalist philosophy to 
eliminate all the individual characteristics of the person [7: 203]. Human physicality 
becomes an object of study and experiments of biology, human spirituality – the 
object of study of psychology. Man as a whole being, disappears from the Western 
European science. And the result of analysis of personality in terms of the classical 
ideal of rationality (which is based on a purely rational understanding) is a 
transformation of the person into impersonal, mechanically divided collection of 
different kinds of elements. So the representatives of the “philosophy of existence” 
proposed a new existential approach to the man by manifesting the fundamental 
openness and uncertainty of human existence; 2) the absence of dialogue and 
considering of philosophy as knowledge that is available only to the chosen 
intellectuals. In their works, representatives of existentialism rejected the traditional 
rationalism and offered as a methodological line to use not a monologue but a 
dialogue. Existential philosophy is intended both to professionals and mass reader 
[8]. 

Term “existentialism” is used in two ways in modern philosophy. Referring to 
the works of E. Mounier and A. Shlegeris we see interpretation of existentialism as a 
special type of thinking, which is treated as an accentuation on the ways of 
development of intuitive comprehension of human spiritual experience and its 
concrete existence, as personality-type confessional statement. This type of thinking 
is not unique to existentialist philosophy, but also shows up such different 
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philosophical trends as personalism, “philosophy of life”, philosophical 
anthropology, etc. 

There is also a second version of the understanding of the term “existentialism”. 
Here it is treated as one of the largest areas of the twentieth century philosophy, 
which appeared right before the First World War in Russia (philosophy of L.Shestov 
and N.Berdyaev ), later in Germany (concepts of Heidegger, Jaspers and others) and 
during the Second world War in France (Marcel, Sartre, Camus, and others) [4: 755]. 

Assuming that all previous philosophy, which considers a man as an abstract 
scheme, “has outlived its usefulness”, existentialists paid their attention to the living 
acting man. Existentialists see a man as a creature that exists in the world and 
cognizes the world through the prism of his personal existence.  Referring to the 
works of philosophers such as J.-P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers, M. Heidegger, and 
G. Marcel, we can see that the existentialist conception of man is based on the 
recognition of the primary role of defining human existence (which is essentially 
opened and unknown), on the understanding of freedom as the only permanent 
attribute of the human being and connection of freedom with responsibility, anxiety 
and choice [2: 140]. 

According to N.Abbagnano, problems of philosophy are focused on the 
understanding of human existence; not on human itself but rather on a specific unique 
individual who must take responsibility for its own destiny and history. A man 
becomes a man in the true sense only when he confronts a question of being. In 
contrast to the things that are always identical to themselves, people have the ability 
to go beyond its original boundaries. A Man as existential is directed toward 
transcendence or being. 

As it was mentioned above, existentialists see a man as a creature that exists in 
the world and cognizes the world through the prism of his personal existence. 
Existence, according to existentialism, is that main thing that defines a person. An 
important principle of the philosophy of existentialism is that a man makes himself a 
man, and no external force is responsible for that. Negative existentialism considers 
human existence through the prism of inauthenticity, abandonment in the world, and 
consequently, the fundamental impossibility of achieving authenticity of existence. 
Therefore, the acquisition of authentic existence is denied at all, or is assumed 
breaking through the being and is necessarily accompanied by tragic moments of 
human life (the horror, despair, anxiety etc.). 

The central notion of the existentialist doctrine of man (in a “negative” and in a 
“positive” variation) is existence, which is defined as an insubstantial specifically 
human way of being in the world. It represents uniqueness as well as the problem of 
each person. Existentialists connect true existence with the phenomenon of freedom, 
with the recognition of the freedom of another person next to the personal freedom. 
Speaking of freedom existentialists mean unlimited freedom of choice. An important 
principle of the philosophy of existentialism is that man makes himself a man, and no 
external force is responsible for this: the man is always in the making, is always 
responsible for what he is doing to his life. So the freedom and responsibility take the 
main place in the system of values of existentialism. According to representatives of 
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the “philosophy of existence” personality itself forms its own relationship with the 
world and chooses ethical rules, makes the moral choice – those are the acts of free 
creativity [8: 1304]. 

Many ideas were perceived by followers of existential philosophy as postulates, 
but N.Abbagnano didn’t agree with the pessimistic outlook of existentialism and 
decided to change the context of this philosophy. His project Abbagnano called 
“positive” existentialism, since it was based on an optimistic interpretation of a 
person and the problem of human existence. Italian existentialists have tried to create 
the basis for any positive ideals that a man could find and a basis for the orderly and 
healthy being [2: 56].  

It is important that N.Abbagnano tries to consider a particular individual in his 
real life, in its interaction with the world and other people, and takes a goal to give to 
the individual the visible marks of behavior in everyday life, in specific situations. 

First of all N.Abbagnano refuses from the negative interpretation of existence. 
N.Abbagnano insists that the essence of human nature is that it is equally as stable 
unchanging as it is changeable and mobile. Philosopher treats the existence as 
“possible opportunity” [5: 202]. The reason of such consideration was the reduction 
of human life to its problematic. The possibility N. Abbagnano sees as a search aimed 
at founding the limits of the possibility. The limits of existence determining its 
temporality are birth and death. View of existence should be turned on itself. 
Existence is its authenticity in the freedom of choice. That is why for N.Abbanano 
existence – the only possible horizon for understanding of the man’s freedom [1: 
302]. 

Further, the freedom for the philosopher is a movement, by which existence 
returns to its original nature, realizes this nature and with this knowledge can 
actualize the real existence. Freedom is in human nature, in the fundamental structure 
of man. The problem of freedom confronts man only when he is serious about the 
possibility of his existence and decides to be free consciously. But freedom can not 
be understood on the basis of nothing and transcendence, and on the basis of the 
problematic. World and existence reveal each other in an existential act – the act of 
understanding between people. 

Coexistence with other people always presupposes respect of the person to 
another person, the recognition of his individuality. Each person, according to 
Abbagnano, needs another person [1: 98]. N.Abbagnano promotes the confidence in 
human potential. He believes that there are numerous examples where a person was 
able to realize its potential, to subdue external inauthentic world. In particular, the 
Italian philosopher, speaking out against stereotypes “negative” existentialism, is 
trying to revive faith in science and scientific knowledge, which are very important 
for human life in the future. However, the demonstration of the limitations of human 
possibilities is some kind of power of necessity which N.Abbanano calls fate, and the 
inevitability of which we often have to accept. 

A man by nature is the difficulty, uncertainty. When a person realizes the 
difficulty of his existence, he can be finally realized as a person. Everything that 
surrounds a person is a possibility so it is necessary to learn how to do the right 
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choice from a variety of options [3: 129]. Positive existentialism teaches a man to 
choose the best and most sensible option each time. The right choice is the choice 
that leaves a possibility to choose in the future. However, this position gives us an 
infinite number of equal opportunities and N.Abbagnano understands it and inputs 
the concept of necessity – the so-called fate. As a result, the fate of a man depends 
partly on himself, and partly he has to take it for granted. 

On the whole, we should say that in the positive existentialism the idea of the 
existence of man has the same relative character, as in the concepts of negative 
representatives of existentialism. Also, even though the positive existentialism has 
attempted to reform the negative context of existential philosophy, yet it hasn’t fully 
overcome the tragic worldview of classical existentialism. 
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The article is dedicated to the philosophical interpretation of the tattooed body 

and the practices of tattooing in present-dayWestern culture. It investigates tattoo 
regarding leading movements of 20th century philosophy – phenomenology and 
existentialism. It provides a survey of completely new attitude towards human body, 
which was formed in course of these movements, and explanation of practice of tattoo 
in terms phenomenology and existentialism. The article displays the wish of getting 
tattooed through the anthropological conception of human as an artificial being, 
which seeks standing out against the nature, in this way particularly. It also shows 
how tattoo styles can illustrate trends of contemporary philosophy and intellectual 
and spiritual search of western people. 
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Ця стаття присвячена філософській інтерпретації татуйованого тіла 

та практиці татуювання у сучасній західній культурі. Татуювання 
досліджується у світлі таких філософських напрямів ХХ століття, як 
екзистенціалізм та феноменологія. В статті коротко оглядаються зміни у 
сприйнятті тілесності, що сформувалися в курсі цих течій, та пояснення 
практики татуювання в їх контексті. Показано, що бажання набивати 
татуювання пов’язано з природою людини як «штучного створіння», за 
антропологічною концепцією Х.Плеснера, як спосіб протистояти 
натуральності. Також, розглянуто, як стилі тату відображають світогляд 
та ілюструють ідеї сучасної філософії. 

Ключові слова: філософія, татуювання, людське тіло, тілесність, 
феноменологія, стилі татуювання, символи, закон природної штучності. 
 

Статья посвящена философской интерпретации татуированного тела и 
практике татуировке в современной западной культуре. Татуировки 
исследуются в контексте таких направлений философии ХХ века, как 
экзистенциализм и феноменология. В статье помещён обзор изменений в 
восприятии телесности, который сформировался в рамках этих течений и 
объяснение практики татуировки в их свете. Объясняется природа 
татуировки как способа противостоять естественности с точки зрения 
антропологической концепции человека как «искусственного» существа. 
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Показано, как стили татуировки отражают мировоззрение и иллюстрируют 
идеи современной философии. 

Ключевые слова: философия, искусство татуировки, человеческое тело, 
телесность, феноменология, стили татуировки, символы, закон естественной 
искусственности. 
 

Tattoos were a symbol of exoticism for the leisure classes at the turn of the 
twentieth century; a source of pride and patriotism for military men serving in World 
War I and II; and a mark of differentiation and affiliation for prisoners, gang 
members, punks, and other socially and self-proclaimed deviants for over a hundred 
years. At the turn of the twenty-first century, tattoos are mainstream among all 
classes of Americans, Europeans and East-Europeans [2: 7]. 

So, the issue of tattooing is relevant for society today. It’s also topical 
particularly for philosophers, as we will show below. We consider that some trends in 
culture can represent more general tendency of society development and processes 
therein. And the popularity of tattoo is also such trend, which indicates the changes in 
the understanding of body in XX century. From the philosophic point of view, it is 
interesting how people claim their worldview, calling it their “philosophy”, through 
the permanent pictures on skin. The investigation of tattooed body may be a useful 
contribution to aesthetics and understanding of human corporeity, in the exploration 
of the archaic elements in modern human culture [5: 120].  

The literature review. This investigation is based on the works of the 
philosophers of the XX century, who gave new rendering to the theory of the 
corporeality: M. Merlau-Ponti, J.P.Sartre and on the fundamental opus of Ukrainian 
scholar O.Homilko. Historical and cultural aspects of the tattoo practice were 
described by C. Levi-Strauss and I. Melnykov. M. Mednikova contributed 
anthropological research of tattoo. The issue of tattoo is much more often reviewed in 
historical essays of the investigators of Native American history and culture. So the 
subject of tattooed body is quite new and unexplored for philosophy.  

The research aim is to interpret tattooed human body in terms of philosophy, 
considering new philosophical ideas of XX century. The subject is tattooed body. 

It should be underlined that without the alterations of the vision of corporeity 
tattoo couldn’t gain so much popularity in Europe and USA. This time can be called 
the time of redemption to human body. “Sinful flesh” was somewhat detracted by 
Christian doctrine. The tradition of Modern period, starting with Descartes, 
proclaimed mind an essential element of human being, more connected to Ego, to the 
person, and body was treated like a part of material world and like some external 
object. This position affects European's attitude towards the body by nowadays. But 
in the XX century this dualism was reconceived. First steps in this field was taken by 
H.Plessner, A.Helen, E.Husserl and M. Merleau-Ponty. H. Plessner made a 
requirement that human being should be viewed integrally, as a unity of soul and 
body. E. Huserrl drew attention to the meaning of “my living body” as the source of 
experience. 
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M. Merleau-Ponty published a book “Phenomenology of Perception” that 
brought a marked change to the discourse of mind-body dualism. The philosopher 
argued that the significance of the body is too often underestimated and considered 
simply an object that a transcendent mind orders to perform some functions. Merleau-
Ponty claims that one’s own body (le corps propre) is not just a thing, an outer object, 
but is also a necessary condition of experience. And it is an ontologically important 
part of human existence, a constituent of the perceptual openness to the world. 

In the “Phenomenology of Perception” Merleau-Ponty wrote: “Insofar as I have 
hands, feet; a body, I sustain around me intentions which are not dependent on my 
decisions and which affect my surroundings in a way that I do not choose” [4: 511]. 

Body is like a bridge between consciousness and the world. “I am conscious of 
the world through the medium of my body” [4: 95]. 

Merleau-Ponty appreciates phenomena of mind, but he insists that thought and 
sensation as such occur only against a background of perceptual activity that we 
always already understand in bodily terms, and our body is engaged in it. Is we 
concern body this way, we discover new meanings of tattoo. Tattoo is an imprint of 
person’s intentions on this “medium” with the world – his or her body, it is a capture 
of one’s experience. The act of tattooing has a purpose to embody, to incarnate one’s 
ideas, will, intentions. 

The body has different modes of manifestation. The body manifests itself within 
experience in one way, and there is another quite different experience of the body 
given from the perspective of the other. Sartre distinguishes the body as it is "for me" 
or "for oneself' and the body as it is “for others” or “for the other”. These dimensions 
are, Sartre claims, “incommunicable” [7: 18]. The second ontological dimension of 
the body refers to the manner in which my body is experienced and indeed utilized by 
the other. Sartre posits a third ontological dimension that is far more complicated; it 
is the manner in which “I exist for myself as a body known by the other”. This third 
dimension of the body includes the manner in which experience it under the gaze or 
“look” of the other. I experience how the other sees me, even in the physical absence 
of the other: “With the appearance of the Other’s look, I experience the revelation of 
my being-as-object” [8: 461]. 

Regarding this position, we see, that tattoo is an attempt of construction, 
creation of oneself under the stare of the Other and, hereafter, a new interpretation of 
a person for oneself. Making tattoo gives a possibility to create additional details in 
somebody’s vision of “Me”.  And it is like an invitation to play a game with the 
denotation of this sign, what it means to the tattooed person, and how the spectator 
interprets it.  

Human as an artificial being. Helmuth Plessner’s  law of natural artificiality. 
 In the work “The Levels of the Organic and Man” the anthropologist says that 
human being as a life form is in incomplete and has not sufficient natural skills to 
survive [6: 98].  That’s why he claims human an artificial being, the production of 
culture, which moves away from nature. Man creates culture and carries it, and 
depends on it. Claude Lévi-Strauss in his “Structural anthropology” describes tattoo 
practice in the Maori tribe. He points out that people of Maori reckon tattoo an 
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important attribute of human being. The person without tattoo is “stupid”, naked, 
unsocialized, just a biological individual.  

We can see that now our life drifts apart from nature more and more, faster and 
faster. It is not strange, that this state influences our body too. Bright, unnatural, not 
normal for homo sapiens, colors on skin make us special. Even naked, a tattooed 
individual demonstrates his belonging to definite culture and certain worldview. Not 
only tattoo, but other body modification and plastic surgery show people’s interest to 
stand out against the nature.  

As H.Plessner proved, human is an “eccentric being”, who always is in a process 
of becoming himself, but never stops, always tries to change and get more oneself 
that already is. And it is known, that a person, who begins making tattoo, can hardly 
stop. This person always wants more. There is a lot of postmodernism in a desire to 
construct oneself, to gather new image of quotations of favorite images and text. 

Styles of tattoo. Styles of tattoo can illustrate some of the popular ideas and 
concepts of modern philosophy. There are such generally distinguished styles: 
Old School; New School; Tribal tattoos; Black-and-gray; Blackwork; Irezumi – 
traditional Japanese tattoo; Chinese character tattoos; Biomechanical Art tattoo. 

Old School tattoo can be a representation of E.Cassirer statement that human is 
an “symbolic animal” which lives in the world of symbols and all his life produces 
them. The images of this style are highly conventional, they include strictly specified 
range of symbols, like the scull, the swallow, the dagger, roses and so on. Combining 
these symbols creates new connotations. 

New school tattoo implies fairy-tale, fantastic, surrealistic images and shows the 
importance of irrationalism and the new meaning, which became fantasies, dreams 
and myths due to Freud and Jung conceptions [1: 91]. 

Tribal tattoos are traditional and often used in mere aesthetic purposes. 
Blackwork is shocking style, when some area on the skin is covered in black ink. 
This is not a picture at all, just a fleck of paint. It is interesting, that some of people 
with such a tattoo explain it like: “It means Nothingness”. Quite often the tattoo of 
this style is used to cover other tattoos, no more wanted by owner. And they often 
explain too, that what was significant earlier, matters now Nothing. 

Both Irezumi and Chinese character tattoos reveals the desire of ordinary people 
to find help, advice, sense of life in Eastern culture and philosophy [3: 56]. Zen 
Buddhism, Taoism as well as other eastern schools are popular. 

And at last Biomechanical tattoo looks like some mechanism seen through the 
painted holes in skin. It is an illustration of taste for artificiality, mentioned above, 
but also of craving for some post-human, supernatural existence. This is the reason to 
worry about the future of human body and its perception. Maybe, we can expect a 
kind of “desomatization”, the loss or distortion of meaning of human corporeality and 
transferring it to the virtual world or a substitution for some artificial construction.  

Conclusions. We examined human body in terms of philosophy. We made an 
overview of philosophical ideas of XX century that influenced the change of the 
attitude towards body and made possible further development and distribution of 
tattoo. We discovered how phenomenology of Merleau-Ponty and existentialism of 
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J.P. Sartre helps to explain the phenomenon of tattoo. It is pointed out how the 
artificial and eccentric essence of human being, his will to stand out against the 
nature is represented in act of tattooing.  

Also, we have made an assumption, that tattoo art can be an illustration of 
philosophical and anthropological concepts, such as a human as a "artificial 
being"(H.Plessner) “symbolic animal” (E.Cassirer), “homo ludens”, it also reflects 
that eastern philosophy became fashionable among western people.  

Important question of the future of human body and the meaning of the body 
modification industry is raised.  
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В данной статье автором рассматривается влияние философских идей 

Уильяма Уэвелла, Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера  в контексте 
становления Викторианской эпохи. Также автором раскрывается значение 
мистических идей и настроений эпохи. Такое соотношение идей и настроений 
позволяет назвать Викторианскую эпоху одной из наиболее интересных 
периодов в человеческой истории. 

Ключевые слова: философия, Джон Стюарт Милл, Уильям Уэвелл, 
Герберт Спенсер, мистицизм. 

 
У статті розглядається становлення філософських ідей Вільяма Вевела, 

Джона Стюарта Міля і Герберта Спенсера. Також автором аналізується 
вплив містичних ідей, які мали місце у часи королеви Вікторії. Такий великий 
спектр ідей та настроїв зробив ці часи одними з найбільш цікавих в історії 
людства. 

Ключові слова: філософія, Джон Стюарт Мілл, Вільям Уевелл, Герберт 
Спенсер, містицизм. 

 
Talking about the Victorian era we should remember that this period of time is 

one of the most contradictory in the English history. On the one hand this period is 
well-known for its prosperity and peace; we can see the remarkable changes like raise 
of industrial power and so on. But on the other hand the Victorian era is also well-
known as a period of massive upheaval and social change. All this changes created a 
new world and a new man with another type of social and philosophical questions.   

This small review helps us to focus our attention on the topic of our article. At 
first glance this topic looks very developed. It is true if we are talking about the 
English and European scholars. Their researches are interesting but unfortunately 
most of them are unavailable for a free use. Even for this article we have got only a 
few books because it was important to use the foreign authors. According to our topic 
it is necessary to analyze the “Reforming philosophy. A Victorian debate on Science 
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and Society” by Laura J. Snyder and “Victorian life” by John Guy. Nowadays the 
Internet resources play influential role in every research, so we should place high 
emphasis on such websites like “The Victorian Web” and “Plato.stanford.edu”. 

The main idea of our article is to show the changes in philosophical field in the 
Victorian era. As we can see during our research these changes bring new points of 
view and reform our understanding of the world. 

William Whewell is well-known for his reform of inductive philosophy. This 
reform meant to apply to all areas of knowledge. The philosopher intended that his 
great project would provide the groundwork for the reshaping of more than natural 
science, but also politics, and economics. Armed with the proper inductive method 
philosophers could be the «lords of the earth». The philosopher gives us such a 
significant comparison in his autobiography and Laura J. Snyder pays our attention to 
this fact and notes that such a project we only can find in Francis Bacon’s works [4]. 
According to Whewell, all knowledge has both an ideal, or subjective dimension, as 
well as an objective dimension – fundamental antithesis of knowledge. He criticized 
Kant and the German Idealists for their exclusive focus on the ideal or subjective 
element, Locke and the «Sensationalist School» for their exclusive focus on the 
empirical, objective element. Like Francis Bacon, the philosopher claimed to be 
seeking some kind of a middle way between pure rationalism and ultra-empiricism. 
Whewell believed that gaining knowledge requires attention to both ideal and 
empirical elements, to ideas as well as sensations. These ideas, which he called 
«Fundamental», are supplied by the mind itself – they are not merely received from 
our observations of the world. The Fundamental Ideas are not a consequence of 
experience, but a result of the particular constitution and activity of the mind, which 
is independent of all experience in its origin, though constantly combined with 
experience in its exercise [4].  

Another famous philosopher of that times John Stuart Mill 
advocated utilitarianism in ethics. He was of the view that we should each act to 
promote the greatest happiness for the greatest number of people. Yet he was 
championing individual’s rights, calling for more power and freedom for women. He 
argues that in the past, the danger had been that monarchs held power at the expense 
of the common people and the struggle was one of gaining liberty by limiting such 
governmental power. But now that power has largely passed into the hands of the 
people at large, through democratic forms of government. The danger now is that the 
majority denies liberty to individuals, whether explicitly through laws, or subtly 
through morals and public opinion. 

To John Stuart Mill, a man may do anything he wishes, if he does not injure his 
fellowmen while doing so. The government has no right to interfere, not even for his 
own good. The primary function of government as seen by Mill therefore was to 
protect the people from force or fraud, that is defense in war, safety in peace against 
violence, and security against cheating [2; 4]. 

Talking about the utilitarianism we should remember another one famous person 
– Herbert Spencer. Though a utilitarian, Spencer took distributive justice no less 
seriously than John Stuart Mill. For him as for Mill, liberty and justice were 
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equivalent. Whereas Mill equated fundamental justice with his liberty principle, 
Spencer equated justice with equal liberty, which holds that the liberty of each, 
limited by the like liberty of all, is the rule in conformity with which society must be 
organized. Moreover, for Spencer as for Mill, liberty was sacrosanct, insuring that his 
utilitarianism was equally a bona fide form of liberalism. For both, respect for liberty 
also just happened to work out for the utilitarian best all things considered. 
Indefeasible liberty, properly formulated, and utility were therefore fully compossible 
[3]. 

Spencer as much as Mill, then, advocates indirect utilitarianism by featuring 
robust moral rights. For both theorists, rights-oriented utilitarianism best fosters 
general happiness because individuals succeed in making themselves happiest when 
they develop their mental and physical faculties by exercising them as they deem 
most appropriate, which, in turn, requires extensive freedom. But since we live 
socially, what we practically require is equal freedom suitably fleshed out in terms of 
its moral right corollaries. Moral rights to life and liberty secure our most vital 
opportunities for making ourselves as happy as we possibly can. So if Mill remains 
potently germane because his legacy to contemporary liberal utilitarian still inspires, 
then we should take better account of Spencer than, unfortunately, we currently do 
[3]. 

The theme of the mysticism looks a little bit strange after such serious 
philosophical theories. As we declare in the beginning of our research, the Victorian 
era has many faces. That’s why we should understand such kind of tone among the 
Victorians as another important «face», which helps us to reconstruct the spirit of the 
age. But we also have another one important question – a question about the place of 
the religion in Victorians lives. According to John Guy and his book “Victorian life”, 
this question was more than important. To most Christians, up to Victorian times the 
Bible was taken as a literal truth and a few people questioned its authenticity. The 
author pays our attention to the fact that when Charles Darwin and others challenged 
this view with their revolutionary theories of evolution by natural selection, they 
shattered the beliefs of ordinary people and clergy alike. And what is more, many 
people were unable to reconcile their religious feelings with the new scientific 
theories and Darwin suffered open derision from the public throughout his life [1]. 

Nevertheless, mysticism played his big role in Victorian times. Many Victorians 
were prone to the paranormal, supernatural and occult, of which the most popular 
forms in the late Victorian period included mesmerism, clairvoyance, electro-biology, 
crystal-gazing, thought-reading, and above all, spiritualism.  

Spiritualism emerged in Britain in 1852, when the American Maria B. Hayden 
visited London. Maria Hayden attracted a lot of criticism and antagonism from the 
British press and the Church, but she carried on with her spiritual work regardless, 
holding seances and demonstrations of mediumship. The public interest in 
spiritualism continued to grow in Britain and in 1853 the very first Spiritualist 
Church in Keighley in Yorkshire was formed, followed in 1855 by the first 
spiritualist publication to be published in the UK «The Yorkshire Spiritualist 
Telegraph. The question of education and studying spiritualism as a religion and 
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philosophy led to the founding of the first Spiritualist Lyceum in 1866 in Nottingham 
by Mr. J Hitchcock [5]. 

Spiritualism is based on the Christian tradition, as a service includes Christian 
prayers and hymns. But a service in a spiritualist church focuses on giving proof of 
survival after the physical death of the body, by having a medium give a 
demonstration of spirit communication and clairvoyance. There are also some 
noteworthy differences of doctrine as spiritualism does not subscribe to the notion of 
heaven and hell, but believes that the afterlife is made up of different layers of 
spiritual experience that an individual soul can progress through as they gain wisdom 
and knowledge [5].  

Queen Victoria and Prince Albert participated in Spiritualist seances as early as 
1846. On July 15 that year, the clairvoyant Georgiana Eagle demonstrated her powers 
before the Queen at Osborne House, on the Isle of Wight. In 1861, the year when 
Prince Albert  died  of typhoid, a thirteen-year-old boy living in Leicester, Robert 
James Lees, who  took part  in a family seance, passed a message from Albert to the  
Queen in which he called her by the pet name  known only to her and her late 
husband [6]. 

It should be noted that Victorian Spiritualism was particularly attractive to 
women because they were regarded as more spiritual than men. A female medium 
was often considered a better communicator than a male medium because she had 
allegedly a better predisposition to spiritual perfectability. Interestingly, spiritualists 
were concerned with the Woman Question and called for the recognition of women’s 
rights [5; 6]. 

In the 1860s, Spiritualism became part of Victorian subculture with its mediums, 
specialist newspapers, pamphlets, treatises, societies, private and public seances 
which included table rapping, table tipping, automatic writing, levitation, and other 
communications with spirits. The Victorians were haunted by the supernatural. They 
delighted in ghost stories and fairy tales, and in legends of strange gods, demons and 
spirits; in pantomimes and extravaganzas full of supernatural machinery; in gothic 
yarns of reanimated corpses and vampires.  

Even avowedly realist novels were full of dreams, premonitions and second 
sight. It was not simply a matter of stories and storytelling, though, for the material 
world they inhabited often seemed somehow supernatural. Disembodied voices over 
the telephone, the superhuman speed of the railway, near instantaneous 
communication through telegraph wires: the collapsing of time and distance by 
modern technologies that were transforming daily life was often felt to be uncanny 
[6]. 

To sum up our research, we can say that the Victorian era is full of serious 
philosophical ideas, and they are still popular even nowadays, because we should 
remember that philosophy is based on the strong statement about the importance of 
every idea. Talking about the role of the mysticism in general and the influence and 
popularity of spiritualism in Victorian era, we should notice that in spite of all the 
strangeness this event formed the unique and interesting era. 
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The article focuses its attention on drug addiction which has recently become a 
general problem. Drugs have become a part of different layers of culture. Drug 
addiction grew to the level of culture and some people still consider it to be random 
and short-lived process in society. Another problem is that drugs are becoming or 
have already become a stylish lifestyle attribute. What is stylish nowadays the youth 
learns to recognize from the advertisement and cinema. In the article we consider 
different films, shot in the late XXth – early XXIst centuries. This analysis helps to see 
the difference in image, characters and lives of the people who use drugs, which 
filmmakers show to their spectators. 
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Автор фокусирует внимание на такой проблеме как наркотическая 
зависимость, которая за последние сто лет стала всеобщей проблемой. 
Наркотики стали частью – где-то даже неотъемлемой – различных слоев 
культуры. Наркомания выросла до уровня культуры, а некоторые люди до сих 
пор полагают, что это случайный и мимолетный отросток общества. Другая 
проблема заключается в том, что наркотики становятся или уже стали 
атрибутом стильного образа жизни. О том, что сегодня стильно, молодежь 



 220

учится узнавать из рекламы и кино. В данной статье автор рассматривает 
различные фильмы, снятые в конце ХХ и начале ХХI вв. – их анализ поможет 
увидеть разницу в образе, характере и жизни людей, употребляющих 
наркотики, которые передают создатели кинокартин своим зрителям.  

Ключевые слова: наркотики, режиссер, культура, социальная проблема, 
опийный мак. 
 

Авторка фокусує увагу на такій проблемі як наркотична залежність, яка 
протягом останніх ста років стала загальною проблемою. Наркотики стали 
частиною – десь навіть невід’ємною – різноманітних шарів культури. 
Наркоманія виросла до рівня культурі, а деякі люди досі вважають її 
випадковим та швидкоплинним відростком суспільства. Інша проблема полягає 
в тому, що наркотики стають чи вже стали атрибутом стильного способу 
життя. Про те, що сьогодні стильно, молодь вчиться дізнаватись з реклами 
та кіно. В даній статті авторка розглядає різноманітні кінокартини, відзняті 
наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. – їх аналіз допоможе нам побачити 
різницю в образі, характері та житті людей, які вживають наркотики, що 
передають творці кінокартин своїм глядачам.  

Ключові слова: наркотики, режисер, культура, соціальна проблема, 
опійний мак. 
 

During the last hundred years drug addiction has become a general social 
problem. There is a continuous tendency to increase the number of drug addicted 
people, drug use by young people in a modern world. Also use of unconventional 
drugs is gaining popularity. Amphetamine and LSD are widely distributed. 
Nowadays drugs involve representatives of all socio-economic groups, so it doesn’t 
matter how old you are and how much money you earn.  

A human consumption of narcotic drug has its origins in antiquity. Though up to 
the XIXth century it was not such a vast social problem as the distribution and the use 
of heroin in Western Europe, the USA and Russia [4: 215].  

Opium poppy has been known as a medical plant from antiquity. During 
archeological excavations around Lake Constance (situated in Switzerland, Germany, 
Austria near the Alps) poppy seeds were found. That allows us to relate the plantation 
to the late Bronze Age. The ancient poppy traces are found in contemporary 
Switzerland in pile dwellings. There is the image of its flower in Sumerian tables of 
the Vth century BC. Narcotic, sedative and hypnotic effect of poppy is known to the 
mankind from ancient times. The Minoan goddess, Patroness of healing, was wearing 
three poppy capsules on her head (3rd century BC). The ancient Greeks also portrayed 
the god of sleep, Hypnose, a god of night, Nyx, and a god of death, Thanatos, 
wreathed with poppies or carrying it in their hands. Poppy featured in the ancient 
Greek myths as a symbol of oblivion pain and suffering (oblivionem doloris). The 
poppies are one of the symbols of the Eleusinian cult – the bouquet of poppy is 
depicted on a ciste at Eleusis. The poppy also had a sacred meaning for Aphrodite, 
due to poppy’s association with this goddess of Love and the aphrodisiac properties 
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of opium poppy gained popularity during the Middle Ages in folkloristic love magic. 
This flower was the herb of choice for most love charms, philters and potions [5].  

For the first time harmful effects of poppy became an issue of thinking only in 
the XVIIIth century, but according to early XVIIIth century doctors, poppy is no more 
dangerous than alcoholism and smoking. So, after the description of symptoms of the 
prolonged use of opium, a London physician John Jones in his tractate “The 
mysteries of opium revealed” (1701) wrote that there were no arguments against the 
fact that opium made soul disable more than wine or food satiety which was even 
more dangerous. He also stressed that the source of evil was not in the cure itself but 
in a human nature [1].  

There is a spark of interest to the use of opium and hashish among the literary 
and intellectual elite in Europe at the end of XVIIIth century and at the beginning of 
XXth century. Partly it was impulsed by opium wars in China, and immigration of 
dwellers of East and Asia to the USA. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Eugene 
Delacroix, Honore Daumier, Gustave Flaubert, and Charles Baudelaire were among 
those celebrities who visited famous “Club of the Hashish-Eaters” on the Ile Saint-
Louis – a Parisian group dedicated to the exploration of drug-induced experiences, 
especially with hashish (it was active from about 1844 to 1849). The historians 
consider that the objective impetus to the growth of morphinism served Crimean and 
Franco-Prussian War (1870-1871). The vast amount of injuries and operations under 
morphine anesthesia contributed to popularization of morphine [2].  

In 1859-1860 Albert Niemann, a German chemist, isolated cocaine from coca 
leaves. He extracted the primary alkaloid and called it cocaine. It was supposed to be 
the cure instead of morphine when harmful and narcotic effects of morphine were at 
last recognized. Such a cure turned to a new evil. 

Modern mass consciousness with more confidence treats marijuana as a mild 
intoxicant stuff. NHSDA data shows that almost 70 millions of Americans at least 
once in a lifetime smoked marijuana, and at least once in a month 8.9 millions of 
Americans allow themselves to do it.   

Nowadays we can’t anymore call drugs a problem, limited only by social, 
economic or political fields. Drugs became a part – somewhere even integral – of 
different layers of culture. Furthermore, within these layers drug addiction acquired 
its own logic, its own way of existence and rooting in culture. Drug addiction grew to 
the level of culture and some people still consider it to be random and short-lived 
process in society. The fact that drug addiction became a part of culture says about 
appearance of drug culture.  

What the concept of drug does culture include? It must be understood as a 
mixture of different cultural meanings. It includes various rituals of psychoactive 
substances use, pieces of art, thematizing drug use phenomenon, and antidrug 
encyclicals. For example, such a music genre as reggae developed in Jamaica in the 
late 1960s. It was found by Bob Marley, who brought it to America with a religion of 
god called Jah and created a Rastafari cult – it represents itself a peculiar religious 
cult of marijuana [5].  
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A. Radeev supposes that drug culture professes Romanticism. In his opinion, 
maturing and growth on the drug culture falls on the culture of Romanticism. Due to 
it, the cult of sensuality led among other things to acceleration of possibility of drug 
addiction as ideology. A person using the drug is a romantic one because he believes 
that there is another world where we all live in, the world which seems to be perfect 
but the way to which is so ‘simple’ [3].  

Culture creates and forms the bright side in a person. There is everything upside 
down in the drug culture – it forms dark sides of personality. What leads the youth to 
the drugs? There are two reasons: a desire for new sensations, which generally is one 
of the sides of human inherent craving for knowledge (itself it is neither good nor 
bad), and fashion, a desire to get on the inside, not to be outsider. 

Drugs are becoming or have already become a stylish lifestyle attribute. What is 
stylish nowadays, the youth learns to recognize from the advertisements and cinema. 
So further we will consider different films, shot at the end of XXth and at the 
beginning of XXIst centuries – analysis of it will help us to see the difference in 
image, characters and lives of people, who use drugs, which show filmmakers to their 
spectators.  

In December 2011, a Russian-American drama film “Vysotsky. Thank you for 
being alive” came out in theaters. The film is a biopic, centered on a legendary 
Russian actor, singer and songwriter of the 1960s and 1970s.  In 2010 VCIOM 
(Russian Public Opinion Research) conducted a questioning the result of which 
showed that Vysotsky was one of the main idols. The result of the 2011 questioning 
defined that every fifth Russian of those who like Vysotsky’s works found hard to 
remember and name favorite songs. It allows us to make a conclusion that among a 
large number of his fans, Vysotsky was established rather as an idol-image – not all 
his fans are familiar with his works. But let’s return to the film. Despite of the low 
budget by Hollywood standards, the film became a box office champion. The film is 
positioned as a thorough historical authentic research; besides, a screenwriter is 
Vysotsky’s son Nikita. Initially the aim of the film was to become a cult one – 
Vysotsky had to become an icon.  

The film is set during Vysotsky’s tour in the Soviet Republic of Uzbekistan, it 
captures a few days of 1979, when he had a close brush with death. Vysotsky set off 
to corrupt Uzbekistan with the good mission, but at the concert his heart couldn’t 
stand and he died “temporarily” (on the screen a doctor explains that it was a real 
death exactly, not an apparent one) and then he came back to life. Vysotsky of the 
film is a prophet and not in a figurative sense but in a religious one. He is a medium. 
But there is one more protagonist – its name is morphia. And if in a battle with drug 
culture we try to set against it, other developed social values such as culture of health 
or Christian culture (this film mixed them), rubbed the borders between the good and 
the bad.  

Interesting is the fact that during the film morphine is called by its name only 
once – all other times the drug is called ‘the cure’, which is politically correct. Film 
finishes with the happy ending: a 19-year-old lover brings 40 ampoules of morphine 
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– the whole shoebox. A 41-year-old Vysotsky injects and comes to life. At the end of 
the film he is lying in bed with his lover and preaching her evangelical truth.  

Drug addiction in the USSR was something unthinkable, ultraboundary, fate of 
social outcast, i.e. dwellers of Asian republics and criminal recidivists. That is why 
Vysotsky’s involvement in drugs was hidden by his parents until Marina Vlady 
hadn’t written about his drug addiction in her memoirs. But film “Vysotsky. Thank 
you for being alive” doesn’t only inform us that Vysotsky was drug addicted. The 
film morally justifies him, decriminalizes drug addiction. 

A drug changes a person’s consciousness and character. A drug wins in a battle 
with person’s character and displaces it. A human atrophies and serves the drug – a 
person will do anything possible and impossible so that a drug flowes through the 
veins again.  A personality of a drug addicted changes unrecognizably – he becomes 
selfish, lying, two-faced, and cruel. All this is absent in a film: Vysotsky on the 
screen is a noble, talented person, a XXth century Russian idol! 

In December 2013, American black comedy film was released.  “The Wolf of a 
Wall Street” directed by Martin Scorsese is based on a true story of Jordan Belfort’s 
memoir. The main character – Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) – is a stockbroker, 
a person obsessed with greed, wealth, power and drugs – in a word, with all possible 
pleasures. In the movie, Jordan Belfort describes his usual ration: “I use Xanax to 
stay focused, Ambien to sleep, pot to mellow out, – cocaine to wake up and morphine 
… because it’s awesome”. DiCaprio says Belfort represents “something that seems to 
be a part of American culture”. “Look at young people and what the American Dream 
means to them. It’s all about accumulating more, and doing what is best for you, in 
spite of how it affects anyone else”. The film is full of sexual content, presence of 
drugs, vulgarity and is controversial for its moral ambiguity. But it was nominated for 
five Academy Awards. 

We can courageously compare this film to its predecessor “Wall Street” (1987), 
which tells us about the same period of time. The main character in this movie is Bud 
Fox, a young and impatient stockbroker who is willing to do anything to get to the 
top. Easy and quick money, gorgeous and luxurious women are also present in a 
movie but the “all possible pleasures of the world”, which main character holds in his 
hands, appear on a screen only once and don’t come out into the open.  

But if we compare “Wolf of a Wall Street” with “Scarface” (1983), we will see 
completely other drugs, another power, and another business. In a list of Top 10 
Movie Drug Dealers Tony Montana is undoubted winner. It only takes one line for 
this character to assure his place in cinematic history. Al Pacino’s haunting, hypnotic 
performance as this Cuban dealer is a grand piece of old-style Hollywood acting, 
combined with moments of surprising nuance. He grabs you by the throat and 
commands your attention for the entire movie, making you almost hate yourself for 
secretly cheering for this despicable killer. America extols its heroes no matter who 
they are.  

One of the critics, Leonard Maltin, was among those who held a negative 
opinion of Scarface. He stated that ‘Scarface wallows in excess and unpleasantness 
for nearly three hours, and offers no new insights except that crime doesn’t pay”. 
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Later Maltin was surprised with the film’s newfound popularity as a cult-classic. 
“Blow” (2001) is a biopic about George Jung from the 1993 book, who decided to 
make an American dream come true in his way – to become the first American 
importer of cocaine in big amounts. On the territory of the USA, in several states, 
film was forbidden in theatres. The same situation we see on a sample of “Wolf of a 
Wall Street” nowadays, which is forbidden in many countries. Filmmakers make 
films and government make them forbidden.  

In modern man-triggered society tolerance comes first to the finish line. That 
leads to moderate and even overly restrain attitude to drugs, what we can see 
especially in the cinema. But the problem is the image, the lifestyle the cinema 
creates and lays on a subconscious level; an integral part of this lifestyle is drugs. As 
it was mentioned earlier, the issue of drugs expands the boundaries of its influence. It 
grew up to the level of a culture, of a common cult. 

So, what is common in all American movies about drugs? Almost all of them 
are based on a true story – that’s not a fiction, it is a real life. They show you rich and 
amazing life with no bans. Their mission is to set you at ease – drugs don’t make 
your life worse, but only brighter, they only help you to get higher and higher in both 
senses. And even if there will be some problems because of drugs, it is a very easy 
way to quit – all main characters in a movie can do it. If they die – they are negative 
heroes, but you are not a negative one, of course, so death will not happen in your 
life… until fade. 
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